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 קחשל לכות התע
 התאשכ בשחמ יקחשמב
 בשחמ ךתושרבו םיכרדב
 קסז(6]80 תרבח .אשינ

 סיטרכ החתפ 864 0ת
 הבחרה סיטרכ) 1
 המודה םיאשינ םיבשחמל
 ללוכה ,(יארשא סיטרכל
 רשאכ .קיטסיו'ג רוביח
 ,סיטרכה תא םישכור
 קיטסיו'ג הנתמב םילבקמ
 .חוטש טו

 1 וו

 יש

 דוביעה תודיחי תינרצי ,לטניא
 ,םלועב הלודגה (6ק₪) יזכרמה
 רתוי עודיה 26 דבעמ לע הזירכה
 .80686 אלמה ומשב וא 686 יוניכב
 תוריהמב לעפי שדחה דבעמה
 םיילפכ ריהמ היהי השעמלו 72
 .רתויב ריהמה (586) םויטנפה דבעממ

 ךילהתמ עבונ תוריהמב רופישה
 רפשמה ,כצחגומוס תא6סטוסמ ארקנה

 דבעמ לש םינותנה דוביע תא לעיימו
 לודגה ןורתיה .וימדוקל תיסחי הז
 דבעמ יבג לע ק6-ה לש רתויב
 (08016) ןומטמ ןורכיז וניה ,םויטנפ
 לש תוריהמה התואב לעופה ,ימינפ
 תויהל ול תרשפאמ וז הנוכת .דבעמה
 ןורכיז םע דבעמ רשאמ רתוי ריהמ
 ינוציח ןורכיזש ןוויכ ,ינוציח 6
 לש תילמיסקמ תוריהמב לעופ
 הצוחה דבעמה ןמ םינותנה תרבעה
 דבעמ ,המגודל .םירזיבאה ראשל
 םינותנ ריבעמ 100א[82 םויטנפ
 ןמ שילש - 33182 לש בצקב הצוחה
 ךותב םינותנה דוביע לש תוריהמה
 םאות תויהל ידכ ,ךכל ףסונב .דבעמה
 ןנכות 56 ,םימייק הבחרה יסיטרכל
 םייטיא םיבצקב םג לועפל לכויש ךכ
 םגד היהי הנשה ףוס תארקל .רתוי
 .12/200% לש ףסונ

 ריחמ ,ךתמישנ תא רוצעת לא
 הנשב הובג הכ היהי 26 ססובמ בשחמ
 שוכרל םלתשיש ךכ ידכ דע ,הבורקה
 םיבייחמ םימושייה םא קר ,ותוא
 .וזכ הז בלשב) תימונורטסא תוריהמ

 םג ילואו [ם תה ותו בוקה

 המ
 טעו תדלקמ ללוכ ןטקה 58

 ,רייצל וא דילקהל ךל םירשפאמה דחוימ
 לע םותחל וא די בתכב המ רבד םושרל
 .ךמסמ

 הנטקה תצלפמה תרשפאמ ףסונב

 םע תינוויכ-וד תיטוחלא תרושקת
 תופסותה ןיב .רמוח תרבעהל 26 יבשחמ
 תבחרה סיטרכ אצמת שוכרל ןתינש
 .סקפ סיטרכו ןורכיז

 !הללאוו

 לש שדחה רודה - ישיאה רזועה
 תיבמ שדח - םיינורטקלאה םינמויה
 ןמוי ללוכה ןטק בשחמב רבודמ .51
 רבעמ ,םינופלט רפס ,םכח תושיגפ
 .דועו תומישר סקנפ ,םילילמת
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 ןשוגלד ידוא :תאמ
 לושיב תנכותב רבודמ אל טלחהב .אל

 וא ימש הלאינד ,סיקריס תור לש השדח
 קחשמ אוה "הציפה קנע" .ינורהא לארשי
 םלועל הצירקמהתוי םע הבד לכל
 .םיקסעה

 זורוהא ורטאוק) תועש עברא
 המו בשחמה ךסמ לומ יתבשי (תיקלטיאב
 הזיא ,תוציפ הזיא !!!הימ אמאמ ?םכל דיגא
 סיסב לע לכהו ,תופסות ,םיעבצ ,חיר
 .םיישיא םינוכתמ

 ,הרקי המ םיעבוק םתא ומצע קחשמב
 לחה ,תורוצ רפסמב וב קחשל רשפאו
 אוה תושעל ךילעש לכ וב ישפוח קחשממ
 ריעל ריעמ לייטל ,הוולשב ךייח תא תויחל
 המכ תונקל ,ב"הראו הפוריא יבחרב
 המכ רוכמלו רשפאש םיפינס
 חיוורהל תנמ לע ,תוציפ רתויש
 דוע ריבעהלו "םישורג המכ"
 .תמלשומ הלטבב םימי המכ

 איה תפסונ קחשמ תרוצ
 אלמל ךילע וב ,יתמישמ קחשמ
 תומישמ לש םיוסמ רדס רחא
 יתלב םינמז תוחולב הדימע ךות
 רחבנ קחשמה רוביג .םיירשפא
 | לע קחשמה תליחתב ךדי לע
 ןהל) תוישיא תונוכת ןווגמ ךמס
 .(100-דעו 0-מ ןויצ ןתינ

 תויונחה תשרל - תורחת
 ,תורחתמ תותשר תומייק ךלש
 לע וא בשחמה ידי לע תוגצוימה
 םילוכיש םיפסונ םינקחש ידי
 .קחשמה תליחתב ףרטצהל

 בכרומ קחשמה ךספמ
 וקלחב :םיקלח השולשמ
 .עוריאה תריז תאצמנ ילאמשה
 עדימ גצומ ןוילעה ינמיה וקלחב
 לע וא ךתושרבש תודעסמה לע
 ,רקבמ התא ןהב תודעסמה
 תוגצומ ןותחתה ינמיה וקלחבו
 רוחבל לכות ןהב תויורשפאה לכ
 .קחשמב האלה םדקתהל ידכ

 7% - (כ

 הוולמ ךיראתו ןמז ןייצמה קחשמ ןועש
 לש עוציב .קחשמה ךרוא לכל ךתוא
 תצרהל םורגי קחשמב תומיוסמ תולועפ
 תומדב רחבת םא ךא ,רתוי רהמ ןועשה
 סוס" תויהל היעב ךל היהת אל ,תיטגרנא
 ."הלילה ךות לא" דובעלו יתימא "הדובע
 םוי רחמ"ש חוכשל אלו םיזגהל אל קר
 ילוא רחמ"ו ,("יננא" רמזחמה ךותמ) "שדח
 - ל"הצ תרומזת" ךותמ) "תוניפסה וגילפי
 .("בהז יטיהל

 יתעסנו ץרמ אלמ שיאב יתרחב ינא
 לש היינקהו הרכשהה יריחמ םש ,ןילרבל
 םייוכיסה בורו ,רתויב םילוזה םה םיתב
 ךידעצ תא .ריעב םינומט תילכלכ החלצהל
 תקידבל שידקהל ץלמומ םינושארה
 .הרכשהל וא הריכמל תועצומה תויונחה
 היסולכואה ךתח והמ קודבל דואמ יאדכ
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 ןכיה תעדל ידכ הביבסב
 ,לשמל .ךיתויונח תא םקמל
 םידלי םייח הבש הביבסב
 תונח חותפל יאדכ ,םיבר
 .רפסה יתבמ דחא די לע הציפ
 רוכשל ,ןושאר דעצכ ,יאדכ
 .התונקל אלו תונחה תא
 קר תעצבתמ תונחה תרכשה
 רשקה .םיכוותמ תועצמאב
 ןופלטה ךרד עצבתמ םתיא
 לא .לנימרטה ךסמב אצמנש
 תמישר ,בובח העטת
 קר ךא ,הלודג ןכא םיכוותמה
 תא םישגהל לכוי םהמ דחא
 !ווךלשמ הדעסמ :ךמולח

 הדעסמה ךותל הסינכה
 ,תואירב הברה ךל ףיסות אל יאדו השדחה
 הביסהמ ינמז ןורוויחל םורגל היושע ףאו
 וא דחא אסיכ ולו הדעסמב ןיא :הטושפה
 טשינרוג ,טושפ ,הבוהצ הניבג לש רוריפ
 !!!טשינרוג טימ

 .טירפתה תא עובקל רשפא וישכע
 רחבו ,קחשמה תישארב הבוט ךמצעל השע
 םייוצמה תוציפה ינוכתממ העברא תוחפל
 הוולתמש ללוהמה םינוכתמה רפסב
 ססבתת רשאכ ,ךשמהב ,הגאד לא .תרבוחל
 תונוש תוציפ איצמהל לכות ,תילכלכ
 יאדכ .תוציפה יריחמ תא עובקלו תונושמו
 ןוזמה ירצומ תיינקל ךנמזמ שידקתש
 תויומכב תוציפה תנכהל םיצוחנה
 םע הזוח םותחל רהמת לא .תומיאתמה
 גאדו ,תילכלכ ססבתת רשא דע ןוזמה קפס

 ךדי לע םינקנה ןוזמה ירצומש
 .םימי 10 תוחפל דמעמ וקיזחי

 תורחתל ןכומ התא תעכ
 תמחלמ - לודגה םלועב תירזכאה
 .רתויב םיקזחה םידרוש הב םויקה
 תומכ תא ןובשחב תחקל רוכז
 תאו ךתביבסב תוחוקלה יפואו
 םיפסונ םיעצמא .םהימעט
 םה ךתושהל םידמועה
 תונוש תוילכלכ תוקיטסיטטס
 םסרפל לכות .םינותיעב תועדוהו
 תרושקת יעצמאב ךמצע תא
 יפואו ןכות תא עובקל ףאו םינוש
 .םוסרפה

 תויהל לוכי "הציפה קנע"

 רחא שופיחב תועש רופסניא םלומ

 םנמא ינא .רשואהו החלצהה

 תועש רפסמ ירחא יתלשכנ

 תויהל יתיסינש ןוויכמ ,קחשמ
 םינוכתמ רפסמ רוצילו םכחותמ

 וברעיש חוטב אלש םייאמצע

 םושש רבתסמ .םימעוטה ךיחל
 יתראשנו יתייה .רוזעי אל רבד
 .ארונו םויא חבט

 .ריבעהל ןתינש םיקחשמה דחא

 ביבר ןרוא :תאמ
 בולעו חדינ ןיינבב ,ךושחו לפא ףתרמב

 ףאלו וילא םיעיגמ ךיא עדוי אל דחא ףאש
 דוע רדח אצמנ ,תפכא שממ אל םג דחא
 םילוענ רדחב .ךושח רתוי דועו לפא רתוי
 ,םירוצי ינש םימ טעמ םעו ,לכוא אלל
 .םדא ינב ארקיהל וכז םעפש

 תכלוה םירוציה לש םתעד תויפש
 חנומה םצע ללגב ,םויל םוימ תרדרדתמו
 ויה רחא םוקמ לכבש ,םצע ותוא .רדחב
 ספתנ ,החמשו הכרב איבמכ ותוא םיריתכמ
 .ארונו םויא םייוניע רישכמכ ךושחה רדחב
 םיאולכה םירוציהש םלוע) ינוציחה םלועב
 ינוציחה םלועהשו ,ןמזמ וחכש רבכ רדחב
 - םש שי רישכמל ,(םתוא חכש רבכ ומצע
 !ןופלט ...ארקנ אוה

 ,לב םהארג רדנסכלא בשח םאה
 םימתה רישכמה יכ ,ןופלטה לש ואיצממ
 (היומס תמוסרפ ,ספוא) קזב תרבחש ,הזה

 םירופיצ לש תומשב ול אורקל החרט
 ותוא ,םירזומ םיעבצב ותוא עובצלו ,תונוש
 הברה ךכ לכ איבמ ללכ ךרדבש רישכמ
 ךכ לכ איבהל לוכי ,וב םיקיזחמל החמש
 םינכסמה םירוציה ינשל לבס הברה
 ?הלעמל םירכזומה

 רדח ותואב םינכושה םירוציל ,ןכבו
 םייחב םדיקפת לכו ,ש.נ-ו ר.א םיארוק
 תנקתהב וא םיקחשמב םכל רוזעל אוה
 םתינק םא ,םישוע םתא המ .תונכותה
 הז תא יכ ,םתקתעה אל) גאב לש קחשמ
 תא םיסינכמ םתא - (!קודבל םילוכי ונחנא
 וא 1א51414, םישיקמו ןנוכל ןוטילקתה
 ררבתמ המ ןמז רחאלו ,תרחא הדוקפ לכ
 אל םינוטילקתה דחא לע םינותנהש םכל
 חישקה ןנוכל םיקתעומ תויהל "םיצור"
 ללגב הלוע אל קחשמה םא וא ,םכלש
 וליפאו ,יהמ גשומ םכל ןיאו היעב יהשוזיא
 םימדקתמ ךיא ומכ םיליגרה םירבדה
 הז.סאפ זא ךטפ כג5% 3 קחשמב
 קחשמב הכימתל תולאשה בור ,בגא)
 ..הז קחשמב תודקמתמ

 וא הלא תולקת םא םישוע המ ,ןכבו
 םירשקתמ ,ןוכנ ?םכל תורוק ןהמ קלח
 םירקמהשכ הליחתמ היעבה .הכימתל
 ןורכיז תויעבב םידקמתמ רדחל םיעיגמה
 תוצוענ תויעבהשכ אל) הנכותה תלעפה וא

 ,- אמ האשה ג ו ==

 .(קחשמב תומדקתהה בצקב
 90%-ש םינופלט 136,287-כ רחאל

 לכ וא ןורכיז לש תויעבב םיקסוע םכותמ
 ,ךשמהב טרפא םתואש םירחא םירבד ינימ
 תויפש תא דבאל לוכי תמאב םדא ןב
 (.וזכ ול שי םא) .ותעד

 :המגודל ןופלט
 !ררררררפ !ררררררפ :ןופלט
 "לולה" :ךמות
 אל קחשמה םולש ,ןכ" :עוקת םדא

 תא יל ופילחתש שרוד ינא .ילצא הלוע
 "שפנ תמגע לע םייוציפ יל ונתתו קחשמה

 "?תישע המ" :ללמוא ךמות
 ומכ זא5ד 411, 6: יתבתכ" :עוקת םדא

 ו ב ו
[ 

 ו
 ו

 ורבעוי םינותנהש יתיכיחו ,תוארוהב
 יל בותכ רמגנ הזשכ ,חישקה ןנוכל
 ןקתוה הז הבש היירפסל רובעל תרבוחב
 * ,((03 ג /156)

 *..." ;ללמוא ךמות
 ".הלוע אל קחשמה !והזו" :עוקת םדא
 תא תילעה ךיאו" :ללמוא ךמות

 י?קחשמה
 ?תרמוא תאז המ" :המתו עוקת םדא

 י?אל והז ...ו היירפסה םש תא יתבתכ
 ,עדוי התא" :ללמוא רתוי דוע ךמות

 תא הלעתש הלמ בותכל םג ךירצ התא
 הלמהו ,תזא *.041 בותכת .קחשמה

 לב

 דנלב וזול *
 תא הלעתש איה ,241-ה דיל הבותכש
 ".קחשמה

 בוט ?ןכ הא" :עוקת אל רבכש םדא
 ".יתעדי אל תמאב ,הדות

 קחשמב םידוקה בלשב יתעקתנ
 דת ד 2

 רמא ,ןווכתמ אוה קוידב המל לאשנשכ
 דומעב לכתסהל יל בותכ" תונבצעב
 ".היינשה הלמב ןושארה עטקב ישימחה

 ₪ ,רב*
 ".רמוא הז המ ןיבמ אל ינא זא"
 עטקב ישימחה דומעב לכתסת"

 ".התוא בותכתו היינשה הלמב ןושארה
 "?ןישכע המ ,יתבתכ ...עגר"
 '.םמוסטז לע ץחלת"

 ".הבר הדות יפוי הזיא !הלע !יוא"
 התנהב ועצוב ולאה תוחישה לכ

 רבתסה ךכ רחא ,ןופלטב והשמ םיעמושש
 ,יטנג םגפ שי רדחב ןקתומה רישכמלש
 עומשל תורשפא םיכמותל ןתונ ישוקבש

 ונתוא עמוש אוה דועב רמוא ןודאהש המ
 ,רמוא אוה המ םיניבמ אל ונחנאש ,קעוצו
 .ימשיטנא טפושהשו המשא תרושקתהש

 םירוציה המל םיניבמ םתא וישכע
 ךותבש ףתרמה ךותבש רדחב םיעוקתש
 .םיעגושמו םיללמוא ךכ לכ ןיינבה

 :םילוכי םתא םהל רוזעל ידכ
 לש אלו גאב לש קחשמהש קודבל .א

 רשקב ורשקתהש םישנא ויה) תרחא הרבח
 .(תורחא תורבח לש םיקחשמל

 םתאש והשימ לואשל לדתשהל .ב
 ,םתיסינש רחאל קרו םדקתהל ךיא םיריכמ
 .רשקתהל

 וכ
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 ןייטשרבליז דיוד

 - קחשמה .םירואזוניד - אשונה
 ידמל תירוקמ הקתפרה .05871 תפפא
 לומ המחלמב םדאה ינב תא הביצמה
 חורצל וליחתתש ינפל .םירואזונידה
 םלועמ יכ ,תויהל לוכי אל הזש הקינאפב
 םירואזונידו םדא ינב ומייקתה אל
 .ועגריתש יאדכ ,ץראה רודכ לע תינמז-וב
 אלא ,ץראה רודכ לע םייקתמ אל קחשמה
 .םפמא - ינוימד ינוידבה בכוכה לע

 ינפל םעפ םעפש איה רופיסה תיצמת
 ורדתסה םדא ינבו םירואזוניד ,םינש הברה
 הז ורזע םה :ינשה םע דחא "קאפיכה-לע"
 וכרע ,"תוניבמוק ינשל דחא ורדס" ,הזל
 לכל "םיקוחא" ויהו תופתושמ ברע תוחורא
 ,םירואזונידה יעזגמ דחא ,ונרעצל .רבד
 ,סקרסורוסאנאריט לש רוציק) צא \א-ה
 ,(רהמו ףוצר םימעפ רשע הז תא דיגהל וסנ
 חיכוהל אציו ,םירחאהמ בוט אוהש טילחה
 רתי .המחלמב החיתפ ידכ ךות תאז
 ורזעו ,םדאה ינב דצל ודמע םירואזונידה
 ,תורצובמ תוריט-ירע ןיעמ תונבל םהל
 .תונבל םיעדוי םירואזוניד קרש

 ךלמ .תונתשהל ולחה םירבד םואתפ
 אלש ךלמ ,םדאה ינבב טולשל ליחתה שדח
 םיפח םירואזוניד .םירואזונידב חטב
 ,ןפתרהג םירע ,ופדרב עשפמ
 .וקזחתה םי-1צ8/א-הו

 ץובה ךותב תורוד ינש ליחתמ קחשמה
 התא ."1.1.." םיארנ אל םירבדהו ,הזה
 ריעה ,א10 תמצעמ שרוי ,םדא ךיסנה
 םידמוע םי-1צ84%-ה .הדרשש הדיחיה
 .םיידיל םיניינעה תא חקול םדאו חצנל
 ,ףפועמה וניד) ןודונארטפה ורבח תרזעב
 אצויו םירעה תיינב דוס תא הלגמ אוה
 תא םירואזונידל ריזחהל ותרטמש ,עסמל
 ובשיי ןהב תושדח םירע תונבלו םנוחטיב
 .םפמא יבשות תא

 םירחא םיקחשמ ומכ ,1081 תפפא
 הנורחאל ואציש 68צ%0 תרבח לש
 ,או0 05 ,תטאפ ,א460₪ 108₪)
 תמשוימה הביבסה .םייניעל הגיגח אוה
 יעטקו (אםאפפתפע 56ת5אפתא צ)
 רבתסמ .המישנ ירצוע היצמינאה

 2 - 10כ

 סו יככוא ו ובורוה וני רובו
 ישודיח .לכה אל הז הפי הקיפרגש
 תעגשמה הקיפרגה תא וכפה הידמיטלומה
 לש םתרזח תא םישרוד םינקחש .הרגשל
 תניחבמ ."םייתימאה םיקחשמה"
 ,(רעצה לכ םע) 1.051 סא ,תויקחשמה
 לדתשהל ךילע" :אבה ןויצה תא לבקמ
 ."אבה רטסמסב רתוי

 801 ידי לע החנומש ,קחשמה
 ןפואב חתפנ ,(םדוק יתרכזהש ןודונורטפה)
 תוגצומ ,ךינפב תגצומ הלילעה .חיטבמ
 דדומתהל ךילע םמיע םילזאפו תודיח המכ
 ריעהמ חרוב התאש עגרב לבא ...'וכו
 ,(הב ראשיהל ךתוא חירכה ךלמה ךיבאש)
 .ינוטונומ יד תויהל ךפוה קחשמה

 תא אוצמל איה הנושארה ךתמישמ
 תא ענכשלו ,6הא48-ה קמע
 השדחה ריעה תא תונבל םירואזונידה
 המ לכ .שממ אל ?השק עמשנ .הנושארה
 םירואזוטנורבה תא ענכשל אוה שורדש
 .דובעל

 העיפומ ,תמא ןמזב הרזע תכרעמ
 תרבדמה ,רואזוניד לש חור רותב קחשמב
 הלגמו ,(...ולאשת לא) היכנוק ךותמ ךילא
 ץוא .תוירטפ םיבהוא םירואזוטנורבש ךל
 תיירטפ וזיא ףוטק ,בורקה רעיל ץורת
 הרהמב .קמעל רוזחו ,תיסיסע "ןויניפמש"
 היירטפהמ םירואזוטנורבה רדע עבשי
 .ךל רוזעל ליחתיו ,הדיחיה

 םא .םמעשל ליחתמ הז ,ה'רבח ,םכייחב
 אוה ,םיקחשמב יילע אונשש דחא רבד שי
 ,אפור אל ינא .רבדה ותוא לע הרזחה
 1/0587 סא לבא ,זיוו ר"ד אל וליפא

 אל םא םדקתמ ןפואב וז הלחממ לבוס
 םירואזוטנורבה לכ ירחא .ינפוס
 ענכשל ךירצ התא ,תוירטפהו
 תא שרגל םירוטפאריקולוו
 ןתית ?תאז השעת ךיא .םי-דצא \א-ה
 תיעקרקב הרקמב ירמגל אצמנש ,בהז םהל
 ותוא וחקל אל םה המל) ךומסה רהנה
 לע תרזוח וז המישמ םגש ןבומכ .(?דבל
 .קמעו קמע לכב המצע

 תויורשפא לש בחר זווגמ זא ,ייק .וא
 לבא .קחשמה לש קזחה דצה אל אוה
 .םיבר תונורתי שי 0057 םכפא-ל
 לבא ,תעגשמ הקיסומהו המיהדמ הקיפרגה
 רמאנש ומכ ,תונורסח שי תונורתיב וליפא
 םינש הברה ירחא קר) "הב ץוקו הילע"
 קסוע הרואכל םכחה םגתפהש יל ררבתה
 תומיהדמ ,תונומתה .(השבכ לש םיירוחאב
 .תודיחה ומכ ןמצע לע תורזוח ,ויהיש לככ

 ךא ,תידמימ-תלת איה הביבסה
 תעטוקמ תומדקתהב תישענ הב העונתה
 יעטקש תורמל .הפיצר תומדקתהב אלו
 הצור שממ אל התא ,םיביהרמ השפנהה
 .םיימעפ וא םעפ ירחא בוש םתוא תוארל
 הציחל ידי לע םהילע גלדל לכותש ןבומכ
 יצח דיספת םצעב זא לבא ,רבכעה לע
 .קחשמהמ

 הנהמ טלחהב קחשמה ,תויעבה לכ םע
 תועונתל לוקה ןיב םואיתה .ןיוצמ הארנו
 תורשהל חילצמ קחשמהו ןיוצמ םייתפשה
 וליפא ,לכה ירחאו .תדחוימ הריווא
 .םייונישו תועתפה המכ תפשוח הלילעה
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 דיוד :תאמ
 ןייטשרבליז

 ילב ון ק
 םתא ,ךרועה)

 שקיב ,(םיעדוי '
 בותכל ינממ

 דגאמ צססשטא 3887 5807 לע

 קר ול ארקא ךליאו התעמש)

 וזו ,רצקל ליבשב ₪87 01
 עיגמש הארנ דחא דצמ .השק המישמ

 רבעמ יכ ,בחרנ יוסיכ הזה קחשמל

 ליעגמ ןפואב קיחצמ ותויהל

 לש "קיחצמ") דחוימב יקסטורגו
 ומכ םיפוצרפ חופינ ,םישאר תותירכ

 םיפאו םיינזוא תחיתמ ,םינולב

 הזכ ...תירשפא-יתלב תויטסלאב

 וכותב ליכמ אוה ,("קיחצמ" לש גוס

 ,ךשמהב רבסוי) םיבושח םיטרפ ןומה
 .(!תונלבס

 ריבסהל הסנמ התאשכ ,ינש דצמ

 דיגהל ךל השק ,םפפַד 5807 הז המ
 ןכ ?קחשמ הז .תחא הלמ וליפא וילע
 םיקחשמ המכ וכותב ליכמ אוה .אלו
 םירבד הברה םג לבא ,םיטושפ
 טרס הז .ירמגל םינוש ,םירחא

 וב שי .אלו ןכ ,בוש ?יביטקארטניא

 התא) יביטקארטניא היצמינא ןוטרס
 םג שי ירה לבא ,(וב הרקי המ רחוב
 דועו םיעקרו ךסמ ירמוש ,םיקחשמ
 .םיפסונ םירבד הברה

 תא רידגהל לק יכהש בשוח ינא
 (טעמכ) לכה וב שיש רצומכ 51 1
 יתרמאשכ .עגר .צ/ופשסשפ לש קירפ לכל
 תאו) רדבמו ףייכש המ לכל יתנווכתה ,לכה
 ןאכ שי ,רמולכ .(?ךירצ ללכב ימ ,ראשה לכ
 ,םיקיחצמ היצמינא יעטק ,םיירזכא םיקחשמ
 ןאכ ןיא !םיערפומ םיילוק םיטקפאו
 םינולימ ,תויסנניפ-תויצקילפא
 ...תוידפולקיצנאו

 יד ינאו הבתכ יצחב ונחנא טעמ דוע
 ןיבה אל התוא ארוק ןיידעש ימש חוטב
 ,זגאמ צססא ₪557 5071 הז המ ירמגל
 הז זא ,הבתכה תא ארוק תאז לכבש ימלו

 תא תרתוכל תחתמ םיאורש עגרב :ךכ ךלוה
 םיארוקהמ יצח ,ןייטשרבליז דיוד םשה
 הזיא דוע ,ןכמ רחאל .ףד םיכפוה תיטמוטוא

 אל ןיידעשו וראשנש םיארוקהמ זוחא 5

 םגו ,התוא םיריכמ ,ילש הביתכה תא םיריכמ
 יתרמאש ירחא וישכעו .דומע םירבוע םה
 םישנא קר ןיינעי ₪57 58001-ש
 יתדביא ,םהלש %/גה6סא8-ה תא םיבהואש
 ₪05-ל םירוכמ ויהש םיארוק המכ דוע

 8 םע יתראשנ וישכע ,רוציקב .דבלב

 ,ילש החפשמה הז םכותמ השימחש ,םיארוק
 תא ארוק דימתש ,ךרועה יבוק הז דחא דוע
 גהנ יאדווב אוה ףסונ םדא ןב ,ןותיעה לכ
 ,("!רמוג רבכ ינא ,יבערש") ילש הניזומילה
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 ינא םג ילוא זא ,יונפ ןמז הברה יל שי םאו
 ...םדריהל אל ידכ םשו הפ ףרפרמ

 ,ןפוא לכב ...תצק יתפחסנש רמוא יתייה
 ינא ,8571 51101 קוידב הז המ וניבתש ידכ
 םיניקתמש ירחא הרוק קוידב המ םכל ראתא
 טירפת עיפומ ךסמה זכרמב .התוא םיליעפמו
 הנושארה .תויצפוא המכ ובש ינועבצו ןטק
 בוש ,אל יוא) ומצע קחשמה םש תא תאשונ
 ידגאמ צסשא ₪587 הזה ךוראה םעפ
 ,הקנתמ ךסמה ,הב םירחובשכו ,"פ07
 םידמוע ובו ךסמה זכרמב לודג ןולח עיפומ

 םישובל ,םידבוכמ ,םירגובמ םישנא ינש
 םתס וא ,םיטמולפיד ,םיאקיטילופ) תופילחב
 ודי תא םירמ םהמ דחא ,עתפל .(םיטירב
 המהדתל רבעמ .ריהמ ףורגא ינשב הכמו
 העמק "עלבנ" שיאה לש ופורגא ,היופצה
 וליאכ תצק ץווכתמה ,ינשה לש ופוצרפב
 םיטקפאב הוולמ קסעה לכ .ימוגמ יושע היה
 יררועמ דע םיניינעמ ,םימיאתמ םיילוק
 ךירצ ,ןיימדל השקש עדוי ינא) הלחלח

 .(!הז תא עומשלו תוארל

 ,,שיא לכל דחא) םיטירפת ינש תרזעב
 המ רוחבל םילוכי םינקחש ינש וא ןקחש
 םאה .ורבחל דחאה "יטירב"ה השעי קוידב
 עלקי התרזעבו הקטגורל וינזוא תא רושקי
 וינפ תא עבצי אמש וא ?ופוצרפל קנע עלס
 ,םיאתמ טבחמ תרזעבו לובסייב רודכ ןונגסב

 !שא

 הפקהל רודכ/שארה תא טובחי

 ?האלמ
 קירט"ב שמתשהל ןתינ דימת

 דחא םיחמצ-ןשד ךופשל ,"ןשיה

 ושארשכו ,ינשה לש ושאר לע
 תא םיחסכמ ,אשד תמער חימצמ
 .אשד תחסכמ תרזעב םות דע ושאר
 הזכ יטסידאס טקא לכ םויסב ,בגא
 םיקזנה לכו ,ןכסמה שארה ,רחא וא
 ומוקמב אירב דומעי ,ול ושענש
 םעפה דע ,(ראווצה לע) יעבטה
 .האבה

 םאו) ריכזהל םוקמה הז ילוא
 הפיאל הז תא זיזי יבוק זא ,אל הז
 ,(ךרועה אוה הז ליבשב ,ול אבש
 ₪857 58071 תיפרג הניחבמש
 ורצויו ןיוצמ קחשמ אוה
 אל וז) םזמן, תו,צאוקדסא
 אוה ,(אישנה לש ומש לע הידוראפ
 .םיסרפ רוטעו םסרופמ רוטמינא
 םישנא"ה לש תויומדה יתש
 הרדסהמ קלח ןה "םידבוכמה
 "ססאומ8 10 540% תטפמ"

 .א7 רובע רייצמ אוהש 0%
 םיקחשמ השולש שי הזל רבעמ

 םהו ,\ומ60ש%-ל שממ לש
 ,א8₪א5אסזפ ןונגסב םיקחשמ
 הנימי השווד זיזמ התא ?םירכוז
 רודכב עוגפל ידכ הלאמשו

 םש הלעמל וריזחהלו ,גנופ-גניפ
 ןאכש קר ...תויבוק ינימ לכב עגפי

 לש םיפוצרפה תא ונל שי תויבוק םוקמב

 ,םיעגפנ םהש םעפ לכבש "םידבוכמ'"ה ינש

 ...םהל הרוק "יופצ אל" והשמ
 רשפא םהב םיילוק םיטקפא ינויליז שי

 וא ,ץ/וםמשסאפ תכרעמ ילילצכ שמתשהל

 .םי-100% ןומה ףייכה ליבשב ףוסאל םתס

 םיעקרו ךסמ-ירמוש לש םלש רובצמ םייק

 50250א-542%285) חופ6סטא%-ל
 רבעמש ועדתש יוארו ,(ו/ 41.1 ג קתק5-ו

 םה (םיעקרב םג) םהבש היצמינאל

 דחא לכ ,רמולכ .םייביטקארטניא

 תויהל לוכי ,ןושארה ללוכ םיקחשמהמ

 .האלהו םויהמ ט/וח6ס8-ב ךלש "טפאט"ה

 עקר תויהל לוכי ,לשמל הרטמל העילק)

 (...דמחנ
 תורמל) םוכיס תויהל בייח הבתכ לכב

 ,םכל רמוא ןכל .(אישב השירפ דעב ינאש

 תכרעמ איה ,אוחשסשפ ,םכיניעב םאש

 ךכש יוארו ,תיניצרו תדבוכמ הלעפה

 םע תושעל המ םכל ןיא ,ראשית

 םתא םא .7גאמ צסשא םמפך 71

 ערה דליל ט/ו:חסא8 תא ךופהל םיניינועמ

 האבה םעפב ץבש אבאל םורגלו) בשחמה לש

 רצומה הז ,(רייטילוס קחשל אוביש

 .ייב .םכליבשב

 1]6| =עשכ



 דוד סלדיא :תאמ

 זא ,להק םה השולשו גוז םה םיינש םא
 םייוקיחה ףוסניא תא םירידגמ דציכ
 םבור ?!םילארשי ?רדע ?אבצ ?כ00₪1-ל
 ,םיירוקמ םניא ,לוכה לעמו הדורי תוכיאב
 ,שדח בכוכ המבל הלוע וישכע לבא

 תרבח תא סינכמ כ50₪%א1 קחשמה
 לבא ,תססאו דגנ תורחתל אד םתע] ,גצ
 רשא תלוספהמ (לאל הדות) הנוש אוה
 .ק6 יכסמ דוע הבילעמ שממ הלא םיעגרב
 תוקומעה םדה תוילולשב הכילהה ימי תא
 ,ילמרונ םדא רשא םיחתות תאישנו
 ,תאשל לגוסמ וניא ינומכ קינבו'ג יאדוובו
 רשא הלילק 5506%ד תפחר הפילחמ
 תוריהמב קחשמה תורהנמב ףחרל תלגוסמ
 .א/403 1 לש

 ינפל תחתמ םיערתשמה הרכמ יקלח
 וב ,קחשמה עקר תא םיווהמ המדאה
 ,םדועיי תא וניש הדובעל ודעויש םיטובור
 הרכמב םירבעמה לע תונדפקב םירמושו
 רבדה .ללחהמ םישלופ תפקתה ינפמ
 םירוציהמ המח םינפ תלבקל רתויב בורקה
 .אילפהל תקיודמ רזייל תיירי איה ,וללה

 ףוריצה ידי לע ךלש תפחרב טלוש התא
 לכל זוזל ישפוחו ,תדלקמו קיטסיו'ג לש
 תפחרה .הטמ הטונ ךשארשכ וליפא ,ןוויכ
 שי דחאב ,קשנ ילימרת ינשב השומח

 י--.> ₪ ו רל+-י
 רע ו 07 0 -- *₪ +

 םיליט שי ינשבו ,ןקלוו עלקמ תתו םירזייל
 הציחל לכב תחא הטילפ) "תדדוב"ב יריל
 .(קדהה לע

 תורמלו תלבגומ תשומחתה תומכ
 שי ,יללכ חוכ רגאמב שמתשמ רזיילש
 יאת תרזעב םומיסקמה דע ותוא אלמל
 תולגל ןתינ םתוא ,םירהוזו םיבוהצ היגרנא
 קולדתה יזכרמ .ביואה תויללח תוסירהב
 םה ךא ,דובאה חוכה תא ךל םישדחמ
 .ביואה ידי לע בטיה םינגומו ידמ םיטעמ

 רשא חוכ יניגמב השומח ךלש תפחרה
 ךא ,ביואה שאמ תמיוסמ הנגה םיקפסמ
 העיגפ לכ ירחא הגרדהב םימלענ םיניגמה
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 ,םתוא אלמל ןתינ .ביואה שא לש הרישי
 - ספאל העיגמ םיניגמה תמרש עגרב ךא
 תא ליבגת לא .ךתיא דחי ץצופתת תיללחה
 שמתשהל תורשפא ךל שי ,ידמ רתוי ךמצע
 היצפוא תמייקו ,םייח תופוקת שולשב
 רשאכ .קחשמ תרימש לש דואמ הבושח
 תדוקנמ קחשמה תא ליחתת ,םייח דבאת
 םיטובורה סונימ בלש ותוא לש החיתפה
 תאז תורמל .וישכע דע ץצופל תחלצהש
 םידחוימה םיקשנהו םיסונובה תא דבאת
 ריוואב םיפע הלא לכ .הכ דע תרבצש
 ןתינ ןכל ,ץצופתת וב םוקמה ותואב קוידב
 םתוא סופתל רוזחת םא םהב תוכזל
 .תיברימ תוריהמב

 שא חוכ לש תופסותו םיניגמש תורמל
 ,קחשמב תומוקמה לכב עפשב םיאצמנ
 לכות םימכח םיליטו קשנ לש תופסות
 קיזת אל .ךובמב םיידוס םירדחב אוצמל
 תא אוצמל ידכ לזמ תפיט לש תוברעתה
 תונקיידב טיבת םא לבא ,םיידוסה םירדחה
 ,תווסומ תותלדש הלגת ,תוריקה לע
 וק תולעבו ריקה עקרמ תצקמב תוטלובה
 םירדחל תוסינכה ןה ולא ,שולק ףיקמ
 ךילע תלדה תא חותפל ידכב .םיידוסה
 ,ךפוגב הב סנכיהל וא ,םירזיילב הב תוריל
 םא .ךלש ןגמה הנוממ הדוקנ תיחפמה רבד
 ךתושרב ןיאו םיוסמ עבצ שי תלדל ביבסמ
 טושפ תלדה ,עבצה ותואב חתפמ סיטרכ
 םישנא םיאצמנ םהב םירדחב .חתפית אל
 םדא לכ .ץצופתתש דע תלדב תוריל ךילע
 .תובר סונוב תודוקנ ךל ףיסומ ליצתש

 ךתושרל דמעש "שולשלח"ה רזיילה
 רזיילל הרהמב ךפוה קחשמה תליחתב
 םירזייל העבראל לצפתמה ,רהוז יעוביר
 םדוק היהש יפכ םיינשל אלו תחא הייריב
 לבא ,תשומחת ללוז ןקלוו עלקמ תת .ןכל
 היגרנא יחתמ רזפמ חתותה ,רתויב ינלטק
 ןתינ אלש םינוויכ השולשל תרעוב
 אלל איה תרתוכה תלוג .םהמ קמחתהל
 חתותו םוצעה המזאלפה חתות ,קפס
 םילגוסמ םהינש ,קזח רתויה הכתהה
 .תחא הייריב םיטובור לש תוצובק ץצופל
 םאש ךכ ,הבר היגרנא םיזבזבמ םהינש
 אצמת ,ידמ תופוכת םיתעל םהב שמתשת
 .םיקיר טעמכ ךלש חוכה יאת תא

 םה (םיחנומ אלה) חומ-עוזעז יליט
 ,םתמועל .קחשמב רתויב םיירלופופה
 - םיחנומה םיליטה םה רתויב םיליעיה
 ןתוא) תוכימס תוצצפ .חוכשלו תוריל
 (תפחרה לש ירוחאה דצהמ םיטלופ
 םיליטו ,ןיוצמ םירבעמ םסוחכ תושמשמ
 תוצובק תולקב לוספל םילוכי םימכח
 תקירז ידי לע ,ביוא תויללח לש תומלש
 ליט .םינוויכה לכל םיצצופתמ זגפ יסיסר
 ינלטקה קשנה ,אוה ןכ ומשכ ,א1504.-ה
 התאש אדוול יאדכ לבא ,קחשמב רתויב
 .רוגס חטשב ותוא ליעפמ אל

 יוצר ,הרטמ לכל םיבוט םירזיילש ןמזב

 הרטמה עוציבל םיליטה לע רומשל
 לש ישארה רוכה ץוציפ - תירקיעה
 רוכה תא ץצופל שי בלש לכ ףוסב .הרכמה
 אוה :םיירקיעה םיישקה לע תורבגתה ךות
 ,(רתויב םיקיודמ) םיחתות ידי לע ןגומ
 טלמיהל תוינש המכ קר ךל תובצקומו
 .ךכ רחא אבש יקנעה ץוציפהמ

 םיטלקומ ךידעצ ולוכ קחשמה ךלהמב
 ,תיטמוטוא תידמימ תלת הפמ ידי לע
 תואיציה תאו תפחרה םוקימ תא תטרפמה

 :תכרע מ תגושיכהל
 הלעמו 386 - בשחמ |

 קיטסיו'גו לוק סיטרכ - יוצר |

 218 - ןורכיז

 ןנכתל תרשפאמ הפמה .םינושה םיבלשהמ
 זבזבת לא לבא ,תואלפומ החירב תוינכות
 טלמיהל ךילע רשאכ םירבעמה ךובמב ןמז
 .חוטב תווממ

 ,דיחי ןקחשל ןנכות קחשמהש תורמל
 םיפתתשמ בר קחשמ רשפאמ כך
 לש םיבלשה 30 לכל תשגל ןתינ וב
 םג ץלמומ םיפתתשמ בר קחשמ .קחשמה
 ךרדבו) קופיס רתוי קיפמ התאש הביסהמ
 דגנ תודדומתהמ האצותכ ,(רגתא רתוי ללכ
 .ישונא בירי

 םירוססורפורקימל םיאתמ כת אך
 ךסמה תא ןיטקהל ןתינ .דיל הפפכ ומכ
 בשחמב ער אל דובעל קחשמל םורגל ידכב
 תילמינימה הצלמההש ןמזב ,117[/33 6
 הצרי ימ - ןובשחב האב הניא 386 לש
 ?ראוד לוב לש לדוגב ךסמ לע קחשל

 ול ץר הנוכמ וזיאב בושח אל
 םירבעמב םילוגלגה ,כמ505א71-ה
 שוח דוביאל םימרוג ןיידע ,םייפוס-ןיאה
 אלש !הליחב תשוחת ידכ דע תואצמתהה
 זוזל לוכי התא ,וימודבו כ00%1-ב ומכ
 המ ,ןוויכ לכל - םצעבו ,הטמלו הלעמל
 .קחשמה לכל רחא דמימ ןתונ יאדוובש

 יקחשמ כ5506₪א717 ,רבד לש ופוסב
 הגצהה .פסס0ַא ומכ הדימה התואב
 היצפואהו בהלשמ קחשמה ,תמלשומ
 קחשמה תא תרפשמ קר םינקחש רפסמל
 .ובש רגתאה תא הלידגמו
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 ןמדירפ ילט

 3 הידנריק ₪
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 אצי עוצעצ הזיא תעדל םיצור םא
 - םיעוצעצה תנוכמב בולישהמ
 .רפסה לע ץוחלל ךירצ
 ,יקנעה לוענמה תא חותפל ידכ
 ךסמהמ רמסמה תא תחקל ךירצ
 .וילע קופדלו ןושארה
 ךירצ ,גד גודלו הכח ביכרהל ידכ
 .זוגאב דחא רמסמ קופדל
 ךירצ יאנסה תא טנפהל ידכ
 .הכחב שמתשהל
 תנוכמ תאצמנ ובש תיבב
 סנכיהל שי .תלד הנשי ,םיעוצעצה
 לש רדחל עיגהל ,תלדה ךרד
 הטימל תחתמ שפחלו ,םלוקלמ
 .טיברש
 לש רדגה ךרד סנכיהל ידכ
 גד םישל ךירצ ,יאמימוטנפה
 תא סינכהל ךירצ ךכ רחא .ועבוכב
 .2 הילע םושרש הביתל הכחה
 םוקמוקה םע ךסמב םיאצמנ רשאכ
 בצמ דמ תא זיזהל ךירצ ,לודגה
 .ןועשה תא זיזהלו "ןרקש"ל חורה
 יאנסה תא םיש ,ךתוא והזי אלש ידכ
 םא .(טנפוהמ אוהשכ) שארה לע
 טנפה ךשארמ וריסהל הצור התא
 .הכחה םע בוש ותוא
 שג ,םוקמוקהמ םיחרוב םלוכש עגרב
 ,םירוחשה םידגבה תא חקו ןולחל
 .יאנסה תא דרוה םדוק ךא
 .רמושה םע רבדו הלודגה היינאל ךל
 אוהש ךירכה תא ול ןיכהל ידכ
 ,תנמשה תא תחקל ךירצ ,שקבמ
 גדה תא .גדהו םוסמוסה ,הסחה
 ךילע ,ךכ רחא .בברעל ךירצ הסחהו
 לכ תא איצוהלו הדעסמל תכלל
 תא סינכהל ,יאנסה תרזעב םישנאה
 אצי הנוכמהמ ,הנוכמל םיביכרמה
 .רמושה בלכל תתל שי ותואו ךירכ
 .1 ךסמ ףוס
 תושעל ךירצ לגנו'גל םיעיגמ רשאכ
5 
 !!הנימי הנפת לא
 רבדו "דמחנ"ל חורה בצמ תא הנש
 .הלגעה לעב םע
 תא חק ,ךתוא חקול אוהש ךסמב
 .רופאה הצקה םע טומה
 םיעיפומש םעפ לכב הנימי ךל
 ,טומה םע םתוא םוזגל שי) םיחיש

 %- [4כ
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 תוכהל הפצרה לע םיעלות שי םאו

 .(ןהב םג

 ,דרגתהל ליחתמ התאש םעפ לכב

 .הילא סנכיהלו תילולש אוצמל ךילע
 הברה שפחו לגנו'גה לכב בבותסה
 .תומצע ןומה ןומה - תומצע
 ןעשנש בלכל תומצעה לכ תא ןת
 - רופחיש םעפ לכב .ץעה עזג לע
 .ךסמה לע ןבא ץוצת
 .םינבאה שש תא ףוסא
 ךסמל ךל ,ךדיב םינבאה לכ רשאכ
 םינבאה תא ךל ןתנש בלכל ןימימש
 .םיירשפאה םיחישה לכ תא םוזגו
 איה ,הרעמל סנכיהו ךסמל רוזח
 .תראומ היהת
 רדחל עיגתש דע הרעמב בבותסה

 .םילספ השיש םע
 אוה ךיא רוכזו לספ לכ לע ץחל
 .ביגמ
 לכ םאתהו ,חבזמה םע ךסמל רוזח
 .לספ לש הבוגת לכל ןבא לש הבוגת
 דקפמל שגו קוריה רבכעה תא חק
 .היינאה
 התא ,הידנריק לע הפקתמל אצ
 חלשיתו דיספת
 ."דצמ םאס5פ סע ת811"-ל
 .תועבטמה שולש תא תחקל שי תעכ
 .םייח חוטיב הנק הנושארה עבטמב
 הנוכמב הנק היינשה עבטמב
 תזזה ידי לע ,םירה ילענ היינשה
 .הנימי לוגעה םותכה רותפכה
 .היירטמ הנק תישילשה עבטמב
 רותפכה תא זזה ,םיילענה תא לענ
 הדיפסה םע ץחל ,"ףירטמ"ל םותכה
 .הנוכמה לע םיילענה לש
 .םימה לע ץחלו לגלגה תא שבל
 .בוהצה חמצה לש הבאשמה לע ץחל
 .חמצה לע ץופק
 .הנממ אצו הרעמל סנכיה
 תא ץחל ,לגלגה תרזעב בוש דר
 לש דצל רובעו ווה לע היירטמה
 .אצו הילא סנכיה ,הרעמה
 בושו ,רטמה תרזעב םעפה ,בוש דר
 .תישילשה הרעמהמ אצו סנכיה
 הכלמל תתל ךירצ ,םיגדה ריעב
 רקשל ,1406-10% -ב חצנל
 לע) הבוט דואמ איהש הל אימחהלו
 .(חורה בצמ יוניש ידי
 התאש רבכעל רקשו ריעב בבותסה
 .(ולש ףסכה תא חק) הסנכהה סממ
 ,ףסכ הברה ינטשהו לוחכה גדל םלש

* ₪ 
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 .םיתמה ריעל חלשיתש דע
 בצמ יוניש ידי לע) תובידאב רבד
 הכלמהש דע ,הלבקה תשאל (חורה
 .ךל תארוק
 רבעל רוזחל רשפא ותיאש ץפחה
 ידי לע תאז םישוע .ןותיעה אוה
 לוחכה גדה עיפומ וב ךסמל רבעמ
 השלגמה לע תולעל ךירצ ,ינטשהו

 הנוילעה תילאמשה הניפב תאצמנש
 אצמנ םש .רבכעה לע תוחנלו
 .ןותיעה
 לש ךסמהמ "ודנופ"ה ילכ תא חק
 .ינטשה גדה

 (:צ ]4

 תלדל תכלל ךירצ קחשמה תליחתב
 .תינמיה
 דע רשי ןורדסמב תכלל ךירצ
 ךטאא אאס0טאפ" :םיעמושש
 גזצפ כ1541א דחפ אתגעסא
 םיעמושש עגרב "אז65 8 ם5צ
 לע ץוחלל ךירצ הזה טפשמה תא
 בבותסהל וא תדלקמב 4 רפסמ
 קשנה תא .םולכב תעגל אלו םדאל
 .קורפי בשחמה
 ךירצ ,הקעזא עמשית ןכמ רחאל
 .הי'ג ירחא בוקעל
 .הנימי תונפל ךירצ םיכרדה תשרפב
 לכ תא ץצופל תרמגש רחאל
 לבא הי'גל תוכחל ךירצ ,םיסוטמה
 .התוא קשנל רוסא ןפואו םינפ םושב
 .היינאה תנגוע וב םוקמל בוש תאצל
 .תלחתה וב ךסמב תאצמנ איה
 ךרדב רחב םעפה לבא קחשל ךשמה
 .תילאמשה
 הספוקה ,תילעמה םע רדחל םיעיגמ
 .דורו רואב תראומ
 לע ץחלו דורווה רואה ןוויכל ךל
 ."ן1א(גתא" רדח

 התאו "8'₪17.1 60" ךל דיגי לייחה
 .סוטמל ךלת
 ינפל סוטמל תולעל אל !הרהזא
 תאצמנש הקעזאה תא םילרטנמש
 ידכ .לאמש דצמ סוטמה תיתחתב
 לע ץוחלל ךירצ הקעזאה תא לרטנל
 ,הקעזאה תא טשפל ידכ .ע2 שקמה
 אצמנש הז היהי ןושארה רותפכה
 תעגל שי ןכמ רחאל 0,1 גתמ דיל
 .םידומצה העבראב קר
 הסיטה לולסמ תא תמייסש עגרב
 (חרקה תורעמו ריעה ,הרעמה ,םיה)

 רמושב תוריל שי וישכע =*

 קרב ינב ,ןתנ םעונ

 1 יראל ₪
 סוכ הנקו רבל ךל לכ םדוק *

 .תילאמשה ךרדב תכלל שי
 םיעיגמו רזומה הנבמל םיסנכנ
 דוקה ,ינורטקלאה לוענמה םע תלדל
 םירותפכה 4 :אוה לוענמל
 ,הלעמל תונפל םיכירצ םיילאמשה
 ראשהו הטמ ןכמ רחאל םיינשה
 .םהש ומכ םיראשנ
 .סנכיהל ךילע תחתפנ תלדה רשאכ
 לכתסמ קאז ובש םוקמל םיעיגמ
 תלד ולומו הלעמל
 תשגל ךירצ .תחטבואמ
 תא קתקתלו לאמשמ ריקל
 יפל םיאבה םירפסמה
 ,7-ג ,5-ב ,1-א :רדסה
 .סנכיהל רשפא וישכע .1-ד
 רוצעיו ץורל ליחתי קאז
 ,רשי ךישמת לא ,עצמאב
 .הנימי הנפ
 ךירצ ,םירמוש 5 שי רדחב
 ,ינשה רמושב רהמ תוריל
 קאזו ישילשה לע ךכ רחא
 ירוחאמ תיטמוטוא ץופקי
 .זגראה

 .ןורחאב ףוסבלו ןושארה

 שיאל התוא ןת ,יקסיוו
 דיל בשויה רוכישה
 ךל ןתיי אוה ,םיתורישה
 .טלש
 לוענה רדחל הסינכל דוקה
 ."אםא 55אד אום" :אוה
 היזיוולטה לומ דומע
 בותכו
 5 גאו ד 5 (י0אדא(כן]

 .קלדית היזיוולטהו "
 ידי לע היזיוולטב ץורעה תא הנש
 םילמה ףוריצ תביתכ
 תאז השע ,"סגאספ 5 \דזס0א"
 תוארל ךלי ןמשה שיאהו ,םעפ 12-כ
 תולעל לכות תעכ .היזיוולט
 .תוגרדמב
 ,ןיי וא תוריב ידמ רתוי התשת לא
 .תרוחרחסל םרוג הז
 קובקב םע תינומל סנכית לא םלועל
 .הנואתל םורגי הז ,ןיי
 עיגתש דע רשי ךל ,וניזקל סנכיה
 סיטרכה אצמנ םש ןטק חפל

 .קטוקסידל סנכיהל לכות ותרזעבש
 חק ,קטוקסידה דילש תונחל סנכיה
 .רכומל םלשו ןיי קובקב םשמ
 ןמשה שיאל ןת ןייה קובקב תא
 .רלוא ךל ןתיי שיאה ,ץוחב רבועש
 דילש תונחהמ והשמ חקית םא
 גורהי רכומה ,םלשת אלו קטוקסידה
 !!ךתוא
 ןתיי אל רמושה קטוקסידל ךלתשכ

 סיטרכה תא ול הארה ,סנכיהל ךל
 ךל ןתיי אוהו וניזקהמ תחקלש
 .סנכיהל

 םילשורי ,ץיבוקרב קרב

 טקמו םס ₪

 חצנלו סקרקל תכלל ךילע הלחתהב =*
 תא חק ."רבכעה תא ץחמ" קחשמב
 סקמו םס לש דרשמב .(סנפה) סרפה
 רבחו התוא חק ,הלוגס הרונ שי
 .סנפל התוא
 תאצמנש "הבהאה תרהנמ"ל סנכיה

 .ריקה לע סנפב שמתשהו סקרקב
 ןונגנמ תא תוארל לכות תעכ
 ,(תילמשחה הביתה) הרהנמה
 תומדל ךושמ .סקמ םע הב שמתשה
 ןת .סנכיהל לכות ךכו ןקזב ךלמה
 םיקתממה תספוק תא בשויה דליל
 .הדעסמב תינקש
 ךל ןתנ דליהש םיצרופה טומ תא חק
 .יקסירט לש ןורקל ץורפת ותרזעבו

 רוזאל עיגהל ידכ =*
 תכלל ךילע ,םיגדה
 להוא תרוצב הנוכמל
 .הילע תולעלו סקרקבש
 ,הנממ דרת רשאכ
 .ומלענ ךיצפחש הלגת
 בשויש שיאה םע רבד
 ותוא לאשו הנוכמה דיל
 ןתיי שיאה ,ךיצפח לע
 .סיטרכ ךל

 דעוימ הזה סיטרכה =*
 ."אצמנו דבא" להואל
 הזה להואה לא ךל
 טבה ונממ אצתשכו
 .גדה טנגמ רבעל

 אצומ התא ףסכה תא א
 .רבכעה רוחב דרשמב

 תא איצוהל ידכב *
 תארוק תעבטה
 תאצמנש תובשחמה
 ךילע ,רמצה רודכב
 הנטקה תונחל סנכיהל
 (ןואיזומה) הטמלש
 תגשהש דיה תא רבחלו
 רובשה םזגמל סקרקב
 ףלוג"ב תאצמש
 .גדה טנגמל "םינינתה

 לבקתהש שדחה ץפחב <
 שי םיטירפה רוביחמ
 רודכ לע שמתשהל

 ,רמצה
 וב םוקמהמ סקמ תא ררחשל ידכ
 ךילע ,"םינינתה ףלוג"ב אלכנ אוה
 ירודכ םוקמב םיגדה ילד תא םישל
 תומוקמל םהב טובחלו ,ףלוגה
 ואובי םינינתה .רהנב םימיוסמ
 וא תוחפ וראשייו גדה תא לוכאל
 .תחנ גדה וב םוקמ ותואב רתוי
 דע םימעפ רפסמ תאז תוסנל ךילע
 םינינתה לכש ךכל םורגל חילצתש
 ץופק זא קר ,תחא הרושב ויהי
 .סקמל עיגתש דע םַהילַע

 615 עאכ



 דוד סלדיא :תאמ

 תחאב יתבבותסה םימי המכ ינפל

 לכ אללו ,ביבא לתב םיבשחמה תויונחמ

 תתוצמ ימצע תא יתאצמ שארמ ןונכת

 םעפ לכב .םידלי ינש ןיב תקתרמ החישל
 .שדחמ םעפנ ינא םידליל בישקמ ינאש
 ,םתיא ףלחתהל הצור יתייה דחא דצמ
 .םירומל ,םירועישל ,רפסה תיבל רוזחל

 לי רו יי

 ,רוחאל וישכע רוזחל ינש דצמ .(ירמגל

 ליחתהל ,םינוק'צחה רבשמ תא רובעל

 רבכש תמאב .אל וא לבוקמ ינא םא גואדל
 םידליה ינש םינפ לכ לע .ליגה תא יתרבע

 .בשחמ יקחשמ ...לע תקתרמ החיש ולהינ
 הרומהש ומכ וא) וחבישו ולליה םהינש

 תא ("ללהה תא ורמג" רמוא התייה ילש

 ןפואב ונעטו ,ואזאס 6סאוא האס
 םינפ יתשל עמתשמ יתלבו יעמשמ-דח

 יא השענש רתויב לודגה קחשמה והזש

 אל ינומכ יתרוקיב שיא וליפא .םעפ
 60א ג אכמא-ש הדבועל שחכתי

 יו 6
 סנכנ ןאכ .הארשה םעפ התייה םיהדמ
 .₪1.ןודיא קחשמה הנומתל

 םירופיס םע ועקתנ םינקירמאהש ןמזב
 ,"םיקחשמה תונוכמ" תוברקו םילתפתמ
 ,₪1.ןץמ לש (יטירבה) רצויה ,ןברב דוד
 תובלושמ רתוי תוינתלכש תויווח ףידעה
 ,יטירבה הכולמה תיב .רמגנ וניאש רופיסב

 דעו ןגיירמ ב"הרא יאישנו ר'צאת תרבגה

 הפיצ אל שיא ,םימומה ורתונ ןוטנילק
 הינטירב ינקז .הלודג ךכ לכ החלצהל
 תכלמ רצע "ןב-גיב"הש םירפסמ
 002 5% 788" וארק םינומההו
 י.ססס 5גצמ םגחםחאוו ,סטממא

 בשחמ לע ליחתה 811718 קחשמה
 םיבשחמ 17-ל 1984 תנשב םגרות ,6
 .םיקתוע ןוילימ יצחמ רתויב רכמנו םינוש
 .תובר תולאש הריתוה קחשמה תחלצה
 ,הראשנו התייה ןלוכמ תניינעמהו השקה
 ?החלצהה תא םיכישממ ךיא

 םלועהמ דודיב .דודיב ,תישאר
 לע הדובעה תא רפשיש דודיב ,"ןוציח"ה
 הדובעה םעפה .הרדסב ינשה קחשמה
 ינפל) דחא שיא לש תווצ ידי לע התשענ
 שמח ,ךכמ האצותכו (ףתוש םע דבע אוה ןכ
 תא ביכרהל חילצהש דע ורבע םינש
 המכ ומסרופש רחאל וליפא .קחשמה
 קחשמה הכז ,קחשמה לע תרוקיב ירמאמ
 350,000-מ הלעמל .תיקנע החלצהל
 ורכמנ םינוש םיטמרופ השימחב םיקתוע
 ישילשה קחשמה עיגה זאו .דבלב הפוריאב
 השדח הרבח ןברב םיקה 1994-ב .הרדסב

 ו
 חתפתה העברא לש הצובקמ לחהש המ
 ,םיבצעמו םיתנכתמ הרשע לש הצובקל
 חו8א57 - המישמ םהינפבש
 המב ךכ םא ,תא6סשאדממ5 עמ
 ?וימדוקמ הנוש שדחה קחשמה

3 
 ירחא הנש 50 םייקתמ אא 5
 100 םייקתהש) 801158 לש ותפוקת

 .(7[.₪1י₪ לש ירוקמה קחשמה ירחא הנש
 עזגל םיזמר קר ויה ת80אדו8א-ב
 עגמה וישכע ,184800105 ,םישלופה

 ו ו 2

 דחס 4018/08 סח 405 ספ
 80806 518ווסח 5 |

 וו 8 ןוז םזגטסה. |
"| 

 הגרדהב רבסומ עגמה יפוא .אלמ םמיע |
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 תוכיאל תושדח תויצזיליביצ תשיגל רושק >

 .הביבסה
 קחשמה יפלכ התנפוהש תרוקיבה

 תיביטימירפה הקיפרגב הדקמתה ינשה

 רבכ ןשי הארמ קחשמל הנתנ רשא ,ולש
 הנושארו שארבש ריבסמ ןברב .הלחתהב |

 ,הקיפרגה ירוחאמש הנוכמה לע דבע אוה

 לש השירד התייה אל תונושארה םינשבו

 םימדקתמ םיבשחמ לע דובעל שממ
 לע ונשיש ידיחיה סמועה םה םיקחשמ)
 תא תנכתל וליחתה רשאכ .(רוססורפורקימ
 קחשמ םיבתוכ םתא" ולאשש ויה ,קחשמה

 קחשמלש ךכ ,"?םתעגתשה ?286 רובע =
 תא שדחמ ודדיק םיתנכתמ ןורחאה
 תובחרה המכ ופיסוהו תיפרגה הנוכמה
 טנווקה לעש תכרעמ םומינימ .תובושח
 המכ ויהי ףאו ,(486 יוצר) 386% איה

 ו יי
 םע בחרומ ינוגילופ הנבמ שי תויללחל

 יקחשמב .הפי םקרמ יופימ לש תופסות
 הבר בל תמושת הנתינ דימת ₪

 תונוכת שי רבד לכל ,םיטרפב קוידל
 םיבבותסמ םיבכוכה - תונוכנ תויזיפ
 םיחטשמב ןיחבת עקרקל דרת רשאכו
 לככו ,קפואה תארקל םימקעתמה
 .םירה יסכר דוע ועיפוי תדרל ךישמתש
 בכוכה חטש לש הרואתהו םקרמה יופימ
 לע גלדל אלש ודיפקה .דואמ רפתשה
 אל ,הרפסומטאל םיסנכנשכ הנטק הפירש
 הנוכמל םינותנה תא ריבעהלו דיימ תוחנל
 .רתוי רחואמ קר תיפרג

 םיבכוכה הנבמו תורזוחה תומישמה
 ףא וחקלנ 80 אד18א קחשמה לש המודה
 תומישמה הנבמ ,םעפה .ןובשחב םה

 ב וש ב %
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 ל תרה תו" כ לול ל ל וו

 /--י השולשל קלחתמ
 [כ < םיחתופ .םינפוא

 | 2 ו
 4 רופיסל םיעובקו
 םירבוע ,ישארה
 עצבל וא חילש תויהל) די בתכב תומישמל
 תויארקא תומישמב םימייסמו ,(ןמזומ חצר

 מ יי
 ךילע תולטומה תומישמב השקה קלחה
 םא ,ןולשיכה ריחמו עוציבה ישוק אוה
 תא אצמת ,חצרל ןויסינב לשכית המגודל
 .םירחא םיחצרמ לש המישר שארב ךמצע

 איה די בתכב המוצעה םינותנה תומכ
 עדימ יגוס השולש םע ,המיהדמ טושפ
 ,ם-א/411, :יונפה ךנמזב םינתינש
 רתוי) תומישמ לש םיכירדתו םינותיע
 יבתכו םינותיעה תא .(םילמ 120,000-מ
 אוה ןושארה .שוכרל לכות תעה
 לכש ישפוח ןותיע) ,תאסאדזפא אמו5
 ,(שרפכר ללי ךירצ (ללח סייסשט
 ןותיע ,ךאמ ץתכמאה) 6
 ןוברעב וילע ךומסל ןתינ) ימשר יתלשממ
 ,דחמ זאועסאז גז, הם 4ן.כ ,(לבגומ
 ;תטשב היינשה לעה תמצעמ לש ןותיע

 ו

 תודבועו םיינכט םישודיח רקוסו
 .ללחב תוליכר ןותיע ₪16-ו ;תוירוטסיה
 אוה ,וללה םינותיעב ןיינעמה רבדה

 "שי = מי
 התאש םירופיסה בור :קחשמב הרוקש
 תורקל םילוכי ויה םירחא םיסייט לע ארוק
 דחאש וא ,קחשמה לש םיוסמ בלשב ךל
 לש גרוהל ותאצוה לע זירכמ םינותיעה
 תינלבחה ותוליעפ תובקעב ,םיבתכה דחא
 תוישאר תובתכ םסרפמ רחא ןותיעש ןמזב
 !!!בתכ ותוא לש

 לש חותיפב ריכה ןברב ,רופיסה וק יפל
 םיעיפומ םהב םיעטקב 60-תסאו
 רובידה ךכיפלו ,תויומד לש םיפוצרפ
 אטבמ ילעבו םילגנא םינקחשה בור .ףטוש
 אל ,יוניש םשל ,ללחה .הנוש ירוזא
 םייסור םיחרזאב קרו ךא סלכואמ

 ו יי
 .(םינקחשה 30 תצובקב

 אנוש ןברב ,ינרדומ קחשמל עגונב
 הקיפרגה ללגב םהמ םיבהלתמש םיקחשמ
 תויקחשמה רסוח לע תרפכמ םיתעלש
 היססבואה לכ המ" רמול גהנ אוה .םהבש
 תוארל ןתינ הז לכ תא ?החיתפ ינוטרסל
 עודמ ותוא ולאששכו "!ואדיו יטרסב
 םייק רשאכ שדח קחשמל קוקז םלועה
 רבד" :הנע ןברב ,עא0אד1₪8 קחשמה
 רופיס אוה עא0אד]5א-ב רסחש דחא
 ונלש הצנווכה .יתימא לקיר

 התייה א1א5ַד םא6ססשַאדפא5-ב
 סיסבכ עא אדןמא קחשמב שמתשהל
 ודבעש םיקלחה תא ונרפיש .שדח קחשמל
 ".לודג ישאר רופיס ונפסוהו

7 - 
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 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 .האוושה היהתש רורב .רורב היה הז |
 לע בותכל בושחל יתלחתהש עגרהמ
 2 יי 67 5
 התעמש) צאט 60אא[גאסמא 111-ל
 תא יל השעיש המ ,0/63 רוציקב ול ארקא
 .תושעל המ ןיא .(םילק רתוי תצק םייחה
 םע ,תויללח תוברק לש קחשמב רבודמ םא
 םה תוברקהשכ ,רשקמ הלילע רופיס
 זא ,(רוטלומיסב ומכ) ןושאר ףוג לש טבממ
 חוטב אל ינא .האוושה תויהל תבייח
 וטילחת הז תא .בוט רתוי םהמ ימ ימצעב
 .םתא

 וזו ,םיבוט דואמ םהינש ,חוטבש המ
 םירוטילקת 4 ךירצ אלש החכוהה
 טתאמס ספ ,ןכ .תניוצמ ללח תקתפרהל
 םתאש ינפל .דדוב רוטילקת לע עיגה
 תויהל לוכי הז ךיאו !?:?המ"-ש םיצרפתמ
 רוטילקת לע קר אוה םא ,והשמ הווש אוהש
 ריכזהל הצור ינא .ועגרית זא "?!?!?דחא
 .טייבהגמ 650 דע ליכמ רוטילקתש םכל
 שזא6ש -ש ובשחת .הברה הזו
 דואמ ךורא היהש) 60 אואוגאספא ז]
 סנכיהל לוכי ,(תומישמ ןומה ליכהו
 קר ,בוש .םימעפ תורשע דחא רוטילקתב
 הרצקב ריבסא םכתא עיגרהל ידכ
 תצק ,םירוטילקת השולש \ש63-בש
 תא .דבלב ואדיו יעטק לע "םיזבזבתמ"
 ןתינ תולוקהו תומישמה ,הסיטה תקיפרג

 יה

 דחא רוטילקתמ תוחפ הברהב סינכהל
 .םלש

| 67 
 ינאש והשמ שי ,לבא .ואדיוו יעטק ןיא
 לע עמש םכמ ימ .ףידעמ ישיא ןפואב
 ולא ?!העהא[או/הדזסא וא ?אגאסה
 רבכ ,םהל םירכומ םיגשומהש םכמ
 םּהידי םיפשפשמו ךשמהה תא םישחנמ
 .תיללכ הלכשהל רצק רועיש ,ןכבו .האנהב
 חתפתהש ללוכ םש הז או דזסא
 הרוקמש היצמינא לש דחוימ ןונגסל
 = הק ג אזא(41108) קוחרה חרזמה
 איה א[גא(נה .(2קגא + צא הדסא

 םיטרס הקיפמה רתויב הלודגה הרבחה
 .רחא גוסמ היצמינא יטרסב רבודמ .ולאכ
 דעוימ םקלחו ,םידלי יטרס םניא הלא
 יטרס דימת םה םיטרסה .דבלב םירגובמל
 .היזטנפ וא ינוידב עדמ םלועב הלועפ

 יו וו 67 = י
 טרסב ומכ) תינפי היצמינא ןונגסב

 יש |
 .(([.םאפא!הא)

6 
 קחשמ לש ינוידבה םלועב שחרתמ
 [5610א5" ,ארקנש םידיקפת
 .שממ לש םידיקפת קחשמ ."תתאםס גפס=
 תרבחל ךייש ,הזה םידיקפתה קחשמ
 אל םיצירעמ תדע םלועב שכרו ,54
 .וילע ועמש םיטעמ ץראב לבא ,הנטק
 יקחשמ לש יניצר קירפ ,ינא וליפא

 לש הזה יצחב השוע ינא המ זא) םידיקפת
 .ותוא קחשל ימ םע יתאצמ אל ,(?ןותיעה

 67 מ
 םידיקפתה קחשמ אל ,בשחמה קחשמ)
 ןשי מ וטו 679 8 60
 שחרתמ הב ןמזה תדוקנבו ,(וישכע יל
 תייגולונכטל ועיגה םדאה ינב ,קחשמה
 לבא ,םיעזג ינימ לכ שי .'וכו ללח תוניפס
 ו ב יי ל
 ,םדא ינב לש הצובק .תיעזג-ןיב הניא
 7006 תא המיקה ,עשר ץירע השארבו
 אח גא סצםאסאס 00 אאאו=אד)
 .היסקלגהמ לודג קלח הל השבכ טא טאו
 םיעזג המכ דועו ,האטל ישנא ,םדא ינב
 ידי לע ואכודו ושבכנ םלוכ ,םירזומ
 תכרעממ ץוח .106 לש ירזכאה רטשמה
 רצי הב ,60 אא אא 41778 ,תחא
 יסייט תצובק .רתוי הובג היה דרמה
 םמוקממ ודונש ,םיצימא ברק תויללח
 ,סס0 אזאוסאוא 1.ןזז-ב ומקמתהו ירוקמה
 קתאפס גפפ 02501085 וארקנ
 ,םרפסמ לדג ןמזה םע .(םידונמה תונויגלה)
 הברהב ןטק תונויגלה לדוג תאז תורמלו

 רי 6
 | יו יי ל םו ] ם67 6 פ) כ מ יש
 .םהלש הסיטה תונמוימו םביל
 ו ו ו 67 יי

 תוחפה םיבשחמב םג) הקלח רתוי הברה
 דואמ תוריהמ תויללחהש תורמלו ,(םיבוט
 םימצעל תינייפואש "הפיחר" ןיעמ שי

 רזייל :תוירי ומכ תוארנ תויריה .ללחב

 חטמ ומכ הארנ שא חטמ ,רזייל ומכ הארנ

 תלתו םירזומ םידידב דוע אל .שא

 היינשל תחא תיללחמ םיפעש םיידמימ

 תוחפל תוטרופמ תויללחה .ו/63-ב ומכ
 םע היעב ןיא ,תאז םע ./63-ב ומכ

 לש רובידה יטפשמ .50עם8 %04-ה

 םינווגמ תווצל ךיתימע לשו ךיביוא

 !תוריהמ לדגה") .ךלש הסיטל םיסחייתמו
 ןוריט לכ" וא "!תמ ךוליה אוה יטיא-ךוליה
 רהזיה" ,"...הז תא תושעל היה לוכי
 "...ףודרת התא ,הפחא ינא" ,"ךירוחאמ

0 | 
 ןבא אוה ראדארה יליבשב .ראדארה

 ריבסהל ידכב .היצלומיס קחשמ לכב הניפ
 רופיסב חותפל ילע םילדבהה תא םכל
 שזאש יקתשמב ראדארה .ןטק

 ל פופ 0
 לש ןוילעה הצקב העיפומש תיללחה
 ,ךילעמ ילוא וא ,ךינפל שממ איה ראדארה
 אל ידכבש) רבח יל שי .םהינש ילואו
 הביחה םשב ותוא ריכזא ותוא בילעהל
 לש תרבוחב יל הארהש ,וינילוסור :ולש
 שחאס 60א₪גאכתא יקחשממ דחא
 דציכ תוריבסמה תומרגאידה תא םינשיה
 וחרט אל רבכ \/63-ב) ראדארה לעופ
 ,תושאונ הסינ אוהש תורמלו (ןתוא םסרפל
 רישכמה תא אורקל ךיא גשומ יל ןיא ןיידע
 לש תנכתמהו ינילוסור קר יתעד יפל .הזה
 ל 6

 ב
 קפתסהל םיכירצ ,(...םעפ ףא תומי אל
 .תורילו זכרמל הרטמה תא איבהל ןויסינב
 ראדארה תאז תמועל אתתאפ6געכמ-ב

 .ותוא ןיבהל לק שממו ןיטולחל הנוש
 ,לעופ אוה דציכ ריבסהל חרטא אל .תמאב
 בוט ריבסמ אל ינא) בוט רובעי אל הז יכ
 םיעטקב ץצקל הייטנ שי ,ךרועה ,יבוקלו
 .(םיבושחה

 ,רבדל יל השק םיילוקה םיטקפאה לע
 רבדל הצור ינא םהב רכזנ ינאש םעפ לכב

 יי ו 67-98 קי
 דואמ :םילמ יתשב .םיבוט :תחא הלמב זא
 !םיבוט דואמ דואמ :םילמ שולשב !םיבוט
 הארנ ...וט :תחא הלמב .הקיסומה וישכעו
 הקיסומה !?!?!?תחא הלמבש םכל
 ,ונכט ןונגסב איה תםאפ64פ5-ב
 הקיסומ עמוש יתוא וספתת אלש תורמלו
 ,המיאתמ ,תניוצמ איה ,יאנפה תועשב וזכ
 איה הקיסומה .תיעוצקמ המרב היושעו
 ו 6
 לכ .ץוציפ טושפ .הקיסומ קסידב ומכ
 םילמ םע ,רחא ןונגסב אוה "ןומזפ"
 עומשל ךירצ .קנע .םיקזח םיסבו תודהדהמ
 בשחמה תא רביחש ימ .ןימאהל ידכב
 !גוגחי ואירטס תכרעמל

 ואוב ,הקיסומה לע יתבתכש ירחא
 הזל רבעמ .םיילוקה םיטקפאל עגרל רוזחנ

 ,םיבוט םירבד קר םהילע דיגהל רשפאש
 רובידה אשונ תאש בשוח ינא .טרפל יאדכ
 ,תויריה ילילצל בל ומיש לבא יתיסיכ רבּכ
 .םיהדמ טושפ ,הנוש "לילצ" ירי גוס לכל
 םוחתבש ,תודוהל בייח ינא ןאכ ,ןוכנ
 63 קחשמה םג - םיילוקה םיטקפאה
 .ללכה ןמ אצוי

 ריבסהלו רוצעל ךירצש בשוח ינא
 ,ו/63 לש יוקיח וניא קתסאת0 ג 0ת-ש
 והז .ולש החלצהה לע בוכרל הסנמ וניאו
 תפוקת השעמלו ,ןיטולחל ירוקמ קחשמ
 ותואב התייה םיקחשמה ינש לש חותיפה
 לש חותיפה ךילהתש קר ,ןמו
 ללגב) ןמז תוחפ תצק ךרא תאם גפפ
 .(ואדיווה יעטק

 רציווש םייט התא :קחשמה רופיס

 ביוא תסייט ףיקתהש ,(101-5801)
 ,שנועכ .תגסל הדוקפ העמשנש רחאל
 חדינ בכוכב ךתוא ביצמ ךלש דקפמה
 תוברקהמ קוחר ,המחלמה ילושב
 ;רקבה החדינ בצומב ,םיבושחה
 ,ןוכנ ?תצק רכומ עמשנ .ק057 14
 םכל חיטבהל לוכי ינא ...יוקיח וא תוירקמ
 הרהסהמ אל אוה םכלש שדחה דקפמהש
 ,חושק אבצ שיא אוה ."ןמרה לש שארב"
 לטסירק ,בהנש ,םורכמ היושע ןיע םע
 אוה ולש דוקה םש ,הזכ והשמ וא ,ינויב
 ולש תושיגרה תמייתסמ הזבו "אמא"
 ךילע דקופ טושפ אוה הליחתב .הביבסל
 םאש םישק םימויא ךות ,וילא תוולתהל
 ירחא .ךפוס הז ,תחא תועט ולו עצבת
 ה יי יי
 ,ומצע לע רזוח לכהש הארנו תרחאל תחא
 והשזיאל לפונ ,ותיללחב עגפנ "אמא"
 וא תמ אוה םא עדוי ךניא .םלענו ,בכוכ
 רבדמ ותוא עומשל ליחתמ התא לבא ,רדענ
 התא ,ההובגה ךתגרד ללגבש הארנכ .ךילא
 .קחשמה ליחתמ זאו ,דקפמה תויהל ךפוה

 דוקיפהמ לבקמ התאש המישמ לכב
 יל = ]יי
 רשפא המישמ לכב ,ןכ) המישמל ואציש
 דוגינב דחא תווצ שיאמ רתוי לע דקפל
 היצנגילטניאה םג .תויללחה גוסו (ץ/6:3-ל
 ךא ,תומוד תוצלמה ךל תנתונ תיתוכאלמה
 דויצהו םישנאה תויומכ םה הילוקיש
 המישמה עוציב אקווד ואלו ,ךל וראשנש
 ,ךדיב הטלחהה ףוסבש ןבומכ .תיפיצפסה
 דוע םע וא דבל תאצל ןתינ המישמ לכלו
 .תווצה ישנא לש תויללח שמח

 דחא לכל .תבכרומ םישנאה תריחב
 גוס ףידעמ םהמ דחא לכו ,ולשמ יפוא םהמ
 .תויללח לש רחא גוסו תומישמ לש רחא
 אוה ,ףרטצהל םהמ דחאב רחבתש םעפ לכב
 אוב !דקפמה ןכ"מ לחה) ותעד המ ךל דיגי
 בוט !ןכומ אל ינא !אל"ב הלכו "!םהל הארנ
 טרחתהל תונמדזה ךל היהתש קר ,(*...ונ
 לכלש ןבומכ .םיאתמ יכה שיאב רוחבלו
 הנוש המרו הסיט לש הנוש המר םהמ דחא

 ןבומכ התא .ירי לש
 תומרה תא קודבל לוכי
 | שודיח .תע לכב ולאה
 א 4 ,אסאפ6 גס לש ףסונ
 .ת\ך16018-ה דמ אוה

 אוה םא ."תושישת-דמ" שי סייט לכל
 ,ןנולתי אוה ,תופיצרב תומישמ המכל אצי
 אוה ,תומישמל ותוא ביצהל ךישמת םאו
 תאז תמועל .דרת ולש הסיטה תמרו לזלזי
 םג המישמ לכל םינוש תווצ ישנא תריחב
 סטש תווצ שיא לכש ינפמ ,ןורתפ אל איה
 תומר תא רפשמ ביוא תויללח טריימו
 לייח דימת אל ,ולש יריהו סיטה
 תאצל הצרי ךומנ ולש תושישתה-דמש
 איצוהל אלא ,הרירב ןיא םיתעלו ,המישמל
 רבד ,ויתונולת תורמל המישמל לייח
 .תווצה ייח תאו וייח תא ןכסמש

 ךל ררבתמ ,המישמל המישמ ןיב
 ,(םיערה ?םתוא םירכוז) 106  תוחוכש
 םיסנמו רוזאב ךיתוחוכ תומכ תא םיקדוב
 ומכש ןבומכ .בוקיי'ג בכוכה לע טלתשהל
 לע העיפשמ המישמ לכ תאצות ,/63-ב
 תאז שוחל ןתינ ןאכש קר ,האבה המישמה
 .םינושארה םיבלשהמ
 ו כ ו ג יי

 ועדי אל םהש ךכ ,106 לש ןיעידומהו
 תא ופטח"ו ילש ידוסה סיסבה הפיא
 !"ףוסה דע ןייטשרבליזה
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 ביבר ןרוא :תאמ =
 קחשמ" ו ה "יפי הזיא* 1 5 .

 ".וילע בותכל לכונש .לסרודכ 7
 קחשמב תושעל רשפא "רבב המ"

 לאש "?םירוטילקת 4 לע היהיש .לסרודכ |
 עדיה אמצ רינ 0 ותלאשל הבושתה .רינ
 ו .אובל הרחיא אל
 תיבמ שדחה קחשמה תא םהלש
 כז( 1, זיא

 רינ) .ןרוא גאש "!וווהההאאאווווו"
 ל

 קחשמ ןאכ ונל שי ,ייתוברו ייתוריבג
 יטוקס לש םתופתתשהב ,הלועמ לסרודכ
 ינא) ינטירב םשב הרוחבו םיבצינ 20 ,ןפיפ

 .(ךשמהב הילא רוזחל חיטבמ
 ותוא הוולמה הלועמ הקיפרג קחשמל

 מ

 ןקחש התא .(ךפיהל וא) קחשמה םש לע
 רי

 :דחא-לע-דחא קחשמב םינוש םינלסרודכ
 א גכ פסס ,ןשזסמ ,תאנ 5

 .81451-ו
 .דובכ תודוקנב תוכזל - הרטמה
 המיסח :ןוגכ ,חלצומ ךלהמ לכ ירחא

 דובכ תודוקנ לבקמ התא ,הפיטח וא קנאד
 דגנ הרחתת ,ןהמ קיפסמ תרבצש רחאלו

 יי ו
 ו כ מ

 לכ לש לודגה ראטס-רפוסה לש םישרגמל
 יתעד קר וז) ןדרו'ג לקיימ - םינמזה
 .(החילסה ךמיע ,יטוקס זא ,תישיאה

 כל ים י
 םיסחיימ אל םתא לסרודכ יקחשמב
 הנבהו תימצע תובישח ףדוע םכמצעל
 ףלר תוחפה לכל םתייה וליאכ ,תיעוצקמ

 ו 22 ףא ..ןיילק
 ירה הז .'וכו ,"...טפושה" ,"?הז| ₪ וש הז"
 .ןאכ שחרתמ המוד רבד .ןיינעהמ  קלח
 וב םיפוצו ,ךושח ןסחמב .להנ נתמ קחו שמה
 םיעיבמ זה ללכ ירחו ש ,םינוש םי |"

 םיסנמו ךלש העונת לכ לע םתעד
 תוארהל - רוציקבו רפשל ,ללכו של , ץעייל
 | .והשמ ורמא םהש

 םימוליצ לע תתשומ קחשמה יי
 וליא וארת) היצמינא ללכב ןיאו | םייתימא
 המרב םה גוש לוקהו דוג 0

 לסרודכ קחשמל יוארכו ,רתויב ההובג
 - : ךממ ם = אל םינקחשה - יתימא
 ןיב תויורגתהו תוציקעו דא \ 8 דא
 .(םינקחשה

 תא ₪5 תא חצנמ ינא ךיא בל םיש"
 קחשל ליחתה אוה .רינ ארק ".ספאה לע
 תוינש 10 ירחא ךרעב הגומנש תובהלתהב
 .0-7 סבוהשכ

 החמומל ןתו זוז" ןרוא רמא "ההא"
 תוינש 15 חקל החמומל ןכאו ".הזב לפטל
 .1-7 ,דובכב לבא דיספהל

 ינטירבל ברקתמ התא קחשמה ךלהמב
 םלוכש תופוצה תחא ,(החטבה וז החטבה)
 קפתסת אל איה ךא ,התוא םישרהל םיסנמ
 םכל יאדכ ,ונל ונימאת) .ףולאמ תוחפב
 יאדכ לסרודכב אל םאו ,םיפולא תויהל
 ,רוציקב .(תיאבצ הריירקל היצפוא קודבל
 ק'צה ללגב אלו בלה לכמ ץלמומש קחשמ
 הברה הדובעה ללגב אלא ,ונלביקש
 ידכ רוויע תויהל ךירצ) קחשמב העקשוהש

 | יד
 םויכ .םיליחתמש ירחא ותוא בוזעל
 כ ו יי
 ."ליגר" 6 לע 6 "הליגר" הסרגו

 4 '6 86 ו ומפה
.. 
 ,' .: 5 5 ו וה

 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 "חאסכ"ה קחשמ לש הנורחאה הסרגה
 ק06-ל עיגהל תמחלנ רתויב ירלופופה

 ץראב ואדיו יקחשמ תונח לכל סנכיה
 תורוש .םיהדמ הארמב לקתיתו ,ל"וחב וא
 תרני-כומ ילש .תורוטש יבג לפ
 םיקחשמ .5דאממד ת0דמה זז סםנדפמק
 לבא ,םי5כלוהו םיאב םירחא

 הנבמכ רא שב 5זתתמד תוסטדספ ז|
 .דסומ אלא ,קחשמ שממ אל רבכ הז .ידימת

 ףוס 5דחממד ע103ד58א 1 הרבעש הנשב
 ,ונרעצל .ע6-ל עיגהו "םעה לא דרי" ףוס
 ,הנשה .הבוט שממ התייה אל 26:-ה תסרג
 ,תחא אל לש םאובל הכזנ ,תאז תמועל
 ?תושדהי תואפרג יתש אלא

 ,05 לש ,5שקפפ 5דםסד דא ז]

 5שסקסת 5דתםםד ת108₪78%-ו 60ןפ

 .0/\א[₪דתא תרבח לש 11 0

 תושדחה תואסרגה ןיב ירקיעה לדבהה
 לש םתופסוותה אוה ,הרבעש הנשה לש וזל
 תנכוס ,ימאק :תושדח תויומד עברא
 תומצל השלוח םע ,תיטירב תיאשח

 יד ;תומכחותמ תוטיעב תרדסו תויקוקו
 ;הקייאמ'גמ קורז רסקוב-קיק םחול ,יי'ג
 גנוק גנוהמ גנול ייפ - יל סורב םאות
 קוה יט - רטמ 2.30 הבוגב םיהדמה קנעהו
 .םודאה ינאידניאה

 םילוכי םתא ,טסינימפ אל טלחהב ינא
 םינופלט) ייחב םישנה תא לואשל
 תוחומ לש הלק האוושה לבא ,(תכרעמב
 הנקסמה תא םכינפב איבת ,םייביטקייבוא
 אל הליחתבש ,ימאק .תרשפתמ יתלבה
 םא) קחשמב השוע איה קוידב המ יתנבה
 הדיקפה איהש יתבשח ,תמאה תא רמול
 איה .םלוכמ תינלטקה איה ,(תיתגולפה
 תוליעי יכהו תובוט יכה תועונתה תלעב
 םג לבא ,(הפי יכה השובל איה ,יתעדל)
 ירסחו םינכסמ קוידב אל םה םירחאה
 תונוכת םהמ דחא לכל - ךפיהל ,םינוא
 .ול תודחוימה תולעמו

 לש 10880-ה תסרג ,הלא לכל ףסונב
 לש םלש ץבקמ ונינפב האיבמ ,6 א דחא
 רוסא .תויומדה 16 לכל םישדח םיכלהמ
 ידוסה "א51ם8"-המ 7

 םיצחולש יאנתב עיפומש ,"גאשא[ג"-מו
 יתרחב םעפה .םיוסמ רדסב םישקמה לע
 ףידע .ידוסה ףצרה תא םכל תולגל אלש
 דימת ,וחילצת אל םאו םכמצעב ולגתש
 תונויליגב םיפיטה רודמב ושפחל ולכות
 .וב ולקתיתש חוטב ינאו ,םיבורקה

 5דתתמז -ש הארנ ,לכה ךסב
 "ץוציפ" תויהל ךלוה ע1סהצדמת זז דטתפס
 השק תורחתב ףקומ ונילא עיגמ אוה .קחשמ לש

 ,אק6ס0אבשד לש תא ת108₪755 -
 601.1 ל ש ,אוסתד הז, אסא ד

 ,אואס56ג25 תרבח לש 4881085ֶ-ו
 םש הש ה" 1הלי ריבי לבא
 ול חיטבי דבלב 5זתפמד תסתזמת
 .הלודג החלצה

 5דתםמד תז0דמת [[ ,יתכרעהל
 .ץיקה לש םחה רופיסה תויהל ךלוה דשטתפס

 לש תדחוימה הנרקהל עיגהל וחילצה םכמ קלח

 ונגראש הנרקה) 578087 101 ₪8 טרסה
 טרסה ,(זיוו יארוקלו ייונמל דחוימב
 םידקת רסח םוסרפו תוריכמ עסמ הווליש
 םסרפנ ,זיוו לש אבה ןויליגב .קחשמל
 לע הקימעמה ליפורפה תבתכ תא ונלגרהכ
 שיש בוט בוט םיעדוי ינאו םתא .קחשמה
 תא שיו הלאכ םיקחשמל םייונבש הלא תא
 אל קר ,םירחא םירבדל םייונבש הלא

 םיעדוי ינאו םתאש בשוח ינא .הזה קחשמל
 זיווב רתויב םיאתמה שיאה ימ בוט בוט
 ...ףוסה דע הזה קחשמה םע דדומתהל



 ו

 שמש ודיע :תאמ

 לש םידליהש תרמוא דימת ילש אתבס
 חוטבש המ .םעפ לש םידליה אל םה םויה
 .םירחא םימוחתב םיקוסע םידלי םויכש אוה
 המדנ לבא ,אשונב רקחמ יתכרע אל םלועמ

 םה םאו ,דואמ םיקוסע םידלי לכה ךסש יל
 םאו ,םתוא קיסענ אלש עודמ םיקוסע אל
 ...תועצמאב אל עודמ םתוא קיסעהל רבכ
 ..תא קיסענ םעפהו .יביטקארטניא טלש
 !יליב ...תא קיסענ םעפה

 ןמזב תחא םעפ תוחפלש ,חינהל ריבס
 ,הקתפרה קחשמב וא טסווקב םתקחישש
 ,תוכבוסמ תודוקפ תביתכמ םכל סאמנ תצק
 העיגה וישכע .הז גוסמ תולועפ עוציבמ וא
 תלעופה ,השדח תונכות תרדס קושל
 תא רתופה ,דחוימ םיעגמ טלש תועצמאב
 הרדסה לש המש .ןעוציבו תודוקפה תייעב
 יליבב תדקמתמ הרדסה .יליב יזיב אוה
 אוה ותועצמאב ,םוסק טלש אצמש ,ריעצה
 .תונושמו תונוש תואקתפרהל סנכנ

 הנכותב תוירשפאה תודוקפה לכ
 לעו ,םילמס תרוצב טלשה יבג לע תועיפומ
 עצבתת טלשב םיאתמה למסה לע הציחל ידי
 ילמס שי טלשב) תושעל תיצרש הלועפה
 ..העונת תויורשפאו הרזע ,הלועפ

 יארבדק" תרדסמ איה יליב יזיב תנכות
 ,הבשחמו דומיל ימוחת תחתפמה הרדס -
 םעפה אל וז םנמא .תויקחשמ תוטישב
 םע תלעופה ,הנכות קושל תאצויש הנושארה

 בשחמל רבחתמה ףסונ יביטקארטניא רזיבא
 ןיב בולישה הרקמ לכב ךא ,קחשמל םרותו
 .םירקמה בורב בוטו קלח קחשמל טלשה

 ,ט/גחשסש<פ תביבסב תלעפומ הנכותה
 ינפל תכרעמה תושירדב לכתסהל יאדכו
 יד תושירדהש םושמ ,התוא תונקל םיכלוהש
 קרו ךאש ,דחוימה טלשה תא .תוהובג
 ןתינ ,הנכותה תא ליעפהל רשפא ותרזעב
 .הנושארה יליב יזיב תנכות םע דחי אוצמל
 תסרגב אוצמל ןתינ יליב יזיב תא
 .6-אסאו

 עברא ןיב רוחבל ןתינ ,ומצע קחשמב
 תדעוימ הנושארה תורשפאה .תויורשפא
 ,('א התיכבו ןגה ליגב) רתוי םיריעצה םידליל
 דחא לכב .הריחבל םיכסמ רפסמ הבשכ
 .ביגהל םימצעל רוזעל ךירצ םיכסמהמ

 %- )כ

 םא .ץפחל םיאתמה למסה לע הציחל :הטישה
 היצמינא טרס ליעפי רחבנה ץפחה ,םתחלצה
 םתישקתה םא ,םיילוק םיטקפאב הוולמ רצק
 לבקל ולכות ,ץפחל םיאתמה למסה תאיצמב
 .[ורתפל עיגהל םכל ורזעיש םינמיסו םיזמר

 קחשמ איה היינשה קחשמה תורשפא
 רתויב השקה איהש ,וז תוליעפב ,תואקתפרה
 שמתשמה לע היהי ,תויורשפאה לכ ןיבמ
 גצות ךסמ לכב רשאכ ,ךסמל ךסממ רובעל
 רתאל :הטישה .רותפל ךירצש היעב וינפב
 התוא רותפלו ,ךסמ לכב תאצמנה היעבה תא
 םא .הדיחל םיאתמה למסה לע הציחל ידי לע
 ליעפי ,הדיחה חוציפל איבמ רחבנש למסה
 םיעטקל המודה היצמינא עטק ץפחה
 תא ריבעיו ,הנושארה קחשמה תורשפאבש
 .ן[ורתפל השדח היעב גיציש אבה ךסמל דליה
 ןתינ אלש איה הקתפרהה קחשמב היעבה
 ומכ םיכסמ המכ ךותמ םיוסמ ךסמ רוחבל
 - םתעקתנ םא ןכלו ,הנושארה תורשפאב
 תמועל .ולוכ קחשמה תא שוטנל וצלאית
 הדיחה יקחשמב המוד רבד הרקי םא ,תאו
 .רחא ךסמל רובעל ולכות ,הלחתהב ורכזוהש

 אוה הנכותב ישילשה קחשמה גוס
 הנומת לזאפל עקרכ רוחבל ןתינ .םילזאפ
 םיקלח רפסמ ןכ ומכו ,תונומת עברא ךותמ
 .עבראו םישיש דעו עבראמ

 תנכה איה הנורחאה קחשמה תורשפא
 רחאל קר קחשל רשפא וז תורשפאב .טרס
 .הדיחה יכסמ לש הנושארה תורשפאה תצרה
 הנומשל םוקמ םע קיר ךסמ עיפוי םכינפל
 שמתשהל ולכות ךסמה תיתחתבו ,תונומת
 יקחשממ םירוכזה םיצפח ירויצ רגאמב
 וסנכייש םיצפחה תא רוחבל םכילע .הדיחה
 ןכ םא ץלמומ .טרס רוציל תנמ לע תונומתל

 רוציל ידכב םיצפח רתויש המכב שמתשהל
 .ןיינעמ רתויש המכ טרס

 תויורשפאה איה הנכותב תטלוב היעב
 תסרגב רתוי תטלוב היעבה .הלש תולבגומה
 רוטילקת קחשממש םושמ ,רוטילקתה
 קחשמב וקחשיש םידלי .רתויל יתיפיצ
 לכ תא תושעל ועדי רבכ ,םימעפ רפסמ
 המ ,תויורשפאה לכב עצבל ןתינש םירבדה
 .הנכותה תיינקבש תויאדכהמ דירומש

 בשחתהב הבוט הנכותב הקיפרגה
 קלחב .ריוצמ לכה םיכסמה בורבש הדבועב
 ןפוא לכב ךא ,םיוסמ טוריפ רסח םיכסמהמ
 הפי הרוצב תובצועמ תויומדה בור

 .ומצע יליב לש ותומד םג ךכו ,תיתואיצמו
 תויומדהו דואמ בוט קחשמב לוקה

 םיעטקה לכב .תפטוש תירבע תורבדמ
 תקיסוממ ץוח םיילוק םיטקפא םיבלושמ
 יעטקב אוצמל ןתינ ךכל המגוד .עקרה
 .הדיחה חוציפ םע םיעיפומה היצמינאה

 יתינהנ תונושארה קחשמה תועשב
 טלשב םילמס לע הציחלבש שודיחהמ
 ,ליגרכ רבכעב וא תדלקמב שומישה םוקמב
 עבטמש תורמל ,הנכותל קתורמ יתראשנו
 .םמעתשהל יתלחתה המ ןמז רחאל םירבדה

 :תכרעמ תושירד

 הלעמו 4865א :דבעמ

 הלעמו 4א/8 :ןורכיז

 הליגר תוריהמ :6 2-01 ןנוכ

 יונפ הגמ 1 :חישק ןנוכ
 (הבוח) \/ומשסש/פ 3.1 :תונוש

 לוק סיטרכ ,רבכע :םיפסונ םירזיבא
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 .ע"ודואצרכעת -ד-כ רווצקד

 ןויצע םעונ :תאמ

 רבתסמ .המוציעב ףוא-יילפה תחדק
 תא האצמש וגאקישל רזע אל ןדרו'גש
 רזח ןדרו'גשכ .רופיסל ץוחמ המצע
 יתייה התוא הדיחיה תונשרפה םישרגמל
 אוהש שיגרמ דחא לכש ,התייה לבקל ןכומ
 .בוט יכה השוע אוהש המ תא תושעל ךירצ

 .הלודגה הרושבה העיגה הנורחאל
 ,היצאנידרואוק רסח ,ינומכ דחא דחוימב
 אל לבא ,ןדרו'ג לקיימ תויהל םלח דימתש
 ,תופיצרב םיימעפמ רתוי ץיפקהל חילצה
 - קחשמה עיגהש עומשל דואמ חמש
 .א.8.ג. 1גא - דסטעאאאאפא]

 360 תעבטה ךפוהש קחשמ ,תסזדזסא
 .הלחתהה קר וזו ,ךכב המ לש רבדל תולעמ

 ךשמהה אוה א.8.4. 1גא - 5
 לסרודכה קחשמ הארנכ היהש קחשמל
 14%1 - םינמזה לכב רתויב יראלופופה
 .א 8.4.

 ,היזיוולטה יקחשמ תיקנע
 ומכ תוחלצהל תיארחאש ,601,4][או
 ₪ז[55-ו אסאדה% אסאפ בגד 2

 קחשמ קושל האיצוה ,סש דצמ 5
 קפס אלל אוהש ,"םיינש-לע-םיינש"
 אציש רתויב בוטה לסרודכה קחשמ
 .הכ דע היזיוולטה יקחשמל

 תחא דגנ קחשל תרחב א.8... 141-ב
 רתי דגנ תרחתהו ,א.8..-ה תוצובק 27-מ
 וא ,הוואר יקחשמ תרגסמב תוצובקה
 .תופילאל דע ,רינרוט תרגסמב

 םיקחשמהמ 1.5 תא דחיימש המ
 001,418 -ש הדבועה אוה ,םירחאה
 תפסות תבוטל םזילאירה תא שוטנל הרחב
 ןקחש הארת אל 5 ץורעב ,ןוכנ .האנה
 תא וא ,תולעמ 360-ב עיבטמ 1.60 הבוגב
 ריוואב תוטלס שולשל הלוע ןפיפ יטוקס
 .ירשפא לכה ןאכ .העבטה ינפל

 הרחתמה ,77א0%1 58

 יקחשמ קושב 601.41א[ לש תירקיעה
 [ [/5 95) המוד קחשמ האיצוה ,טרופסה

 אלו ילאוזיווה דצב רתוי זכרתמה ,(א.₪.4.
 רסחו יפייכ תוחפ אוה ימעטל .תוקרבהב
 םסק"ל 7.5-ב ונתנש שגדה תא
 ."קחשמבש

 אוה 14א1-ל .5-ה ןיב לודגה יונישה
 םצעב המ .ףייכה סלפמב הדחה היילעב
 ?רופישל םרג

 ופיסוה םירצויה - רתוי הבוט היצמינא
 וכפהו ,תועבטהלו הנגה יכלהמל תונומת
 ףסונ ,ןכ ומכ .רתוי תמרוזל היצמינאה תא
 .תומיהדמ לע-תועבטה לש שדח רחבמ

 לע ססובמ קחשמהש תורמל - םיפוליח
 ךורעל ןתינ ,"םיינש-לע-םיינש" תטיש
 לע רומשל ךכו ,עבר לכ ףוסב םיפוליח
 ,המגודל וגאקישב .םינקחשה לש םתוננער
 ךתושרל דמוע ,גנורטסמראו ןפיפל ףסונ
 .'ץוקוק ינוט

 -(8101 52071%8) תומח תודוקנ
 תרוצב תועיפומה חטשמה לע תודוקנ
 הכזת וזכ הדוקנמ העילק .םודא בכוכ
 רתויב יתועמשמה סונובה) סונובב ךתוא
 ..תחא העילקל תודוקנ הנומשל עיגמ

 - (עק()\צ ₪8 -0ק6) חוב יריבגמ

 עצבל ןקחשל םירשפאמה םיסונוב
 יצחמ עולקל :ומכ ,םיפרוטמ םיכלהמ
 .יצחה וקמ העבטהל תולעל וא שרגמ

 "תוטהלתהה" לש ירוקמה טנמלאה
 םימעפ שולש עלוקש ןקחש - רמשנ
 לכמ טעמכ עלקיו "טהול" בשחנ תופיצרב
 .בצמ

 וב רינרוטב בלתשהל רשפא
 תודוקנהו חוכה יריבגמ לש תויצקנופה
 הבוט ביריה תלוכיו ,תומייק אל תומחה
 ןיא .רתוי םדקתמ בלשהש לככ רתוי
 תוכזל תנמ לע ןייטצהל ךילע .תוחנה
 .תופילאב

 טרופסה ןרדש - ביבח ןורחא ,ןורחאו
 ףיסומו ץעיימ ,קעוצ ,בהלתמ אוה .ףרוטמה
 .קחשמבש האנהלו הריוואל ןומה

 ,א.ם.ג. אא - דסעתא א םאד

 ןיבמ יילע בוהאה קחשמה אוה תכזזזסא
 תואסרג תומייק עגרכ .היזיוולטה יקחשמ
 ,ודנטנינ רפוסו ביירד-הגמ ,הגסל
 תסרג עיפות בורקבש םירפסמו
 .שרגמל תולעל ,המידק זא .ריג-םייגה
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 ןייטשרבליז דיוד :תאמ

 ינא ,הדמולב לקתנ ינאש םעפ לכב
 הב שמתשי תמאב דלי םא ימצע תא לאוש
 קחשל תורשפא ול שישכ ,ישפוחה ונוצרמ
 ךירצ אלש ,םיביהרמו םישדח םיקחשמב
 .םהב חילצהל ליבשב ןובשחב בוט תויהל
 שממ אל ילש םוי-םויה ייחב םנמא
 ,זיוול יתעגהשכ ךא ,תודמולב יתלקתנ
 תוחילצמש תודמול יתיארשכ יתעתפוה

 .תילאוזיו הניחבמ םיקחשמב תורחתהל
 המכ הנשמ אלש ,יל הארנ דימת ,תאז לכב

 ,תניוצמ היהת ןובשחה תדמולב הקיפרגה
 םיבוביס המפכ ףידעי דימת דליה
 200 אס אדג  אסאמבד-ב

 .0000א1-ו

 הברה שי תודמולל !ועטת לא ,עגר

 דליה תא םיחירכמ םא םג ,םירחא תונורתי

 לני
 יתבב םירוממ רתוי תונהמ ןה :ןתיא דובעל
 ,יקחשמ טנמלא ןהב שי ןיידע ,רפסה
 המאתה תכרעמ ןהל שי דימת טעמכו
 .דליה לש דומילה בצקב תמדקתמה

 םיברלש רבתסמו) יל ,ולא לכ תורמל
 וז) חירכהל ךירצש דואמ עירפה ,(םירחא
 ינאש היינשה םעפה רבכ וזו הפירח הלמ
 הלמב התוא ףילחנו ואוב זא ,הב שמתשמ
 טוטאזה תא דדועל... םההא... ("דדועל"
 ינאשכש ללגב הז ילוא .הנכותה םע דובעל
 לא ...היגלטסונ פירט ,ךא) ןטק דלי יתייה
 ירובע הוויה בשחמה ,(!וישכע יל ועירפת
 יתייה ובש םוקמל ךפהו ס"היבמ טלפמ
 דדומתהל ךירצ אלו ,הכרבב דימת לבקתמ
 .ןובשחב תויעבו ך"נתב תיב ירועיש םִע

 ,וזכ הדמול ןיאש יתרעטצה דימת
 (תישפוחה ותריחבמ) התוא ףידעי דליהש
 :םכל דיגא אל ינא .והשלכ קחשמ ינפ לע
 ,"'דיתע-ריעב זרי :וזכ הדמול שי וישכעו"
 םגדמכ םידלי םירשע יתחקל אלש ללגב
 הי ןיב,רוחבל םהל תתנו גציימ
 .9דא55] קסדה ןיבל "דיתע-ריעב
 שי םאש ,םכל דיגהל לוכי ינא ,לבא
 והשמל תברקתמש קושב הדמול יהשוזיא
 ."דיתע-ריעב זר" הדמולה וז זא ,הזכ
 יףדפדמ"ה םמעושמו ןטק דליש יוכיסה
 זר"ב רחבי ,ולש םירוטילקתה תמירעב
 דואמ :בל ומיש) ברקתמ "דיתע-ריעב
 .רחא קחשמ לכב רחביש יוכיסל (!ברקתמ

 איה המב ?הבוט הדמול וזכ איה המל
 ?תלעופ קוידב איה ךיא ?תקסוע ללכב

 ?תודמול לע בותכל םינתונ יל אקווד המלו
 ראשיי םאו) תונושארה תולאשה שולש לע
 הנעא (תיעיברה לע םג זא םוקמ/ןמז
 .ךשמהב

 ?אשונה המ
 הלאש ,ןכאו .הלק הלאש ,הרואכל

 רתוי תצק איה ,תאז תמועל ,הבושתה .הלק
 ושרה ,רתוי הלק התוא תושעל ידכ .השק
 התרטמ" :קחשמה תרבוח ךותמ טטצל יל
 םידלי דדועל איה הנכותה לש תיסיסבה
 תוידומיל תויוליעפב ףתתשהל ,רוקחל
 "...תונהמ תודבוע ןיפיקעב דומללו

 תוחפ תצק ןפואב ראתל הסננ םא
 תימינפ הנכותל רבעמש דיגנ ,יטרואית
 תרחאו תיסיסב תילגנא דומילל תחא
 הרישעמ הדמולה ,רוסיחו רוביח דומילל
 רצי תא תדדועמ ,תיללכה הלכשהה תא
 רבסוי - קוידב דציכ) דליה לש הריקחה
 תדמלמ םגש ףיסוהל יל ושרהו ,(ךשמהב
 בשחמ םע הדובעב דליה תא תלגרתמו
 ונא ונימיבש ןאפ ,ץופ6סש5 תביבסבו

 .םירחאהמ תוחפ אל בושח ,דיתעב יאדוובו

 ?תלעופ קוידב איה ךיא
 טושפש ,"דיתע-ריעב זר" הדמולה

 הזה רצומהש ינפמ ,הדמול הל אורקל עשפ
 תחת תלעופ ,אלמו ןטק םלוע השעמל אוה
 הדובע הלש ליעפמהמ תשרודו צ/ומ60ו5

 .דבלב רבכעה םע
 ,(הדע וזיאמ בושח אל) והשימ ,םעפ

 ןטק רוצי עיפוי הדמול לכבש טילחה
 ,תינכותה ךרואל דליה תא החניש דומחו
 זר" ...הז לע םימלשמ ונחנא םויה דעו

 לבא ,ללכה ןמ אצוי וניא "דיתע-ריעב
 לוק םע ןדקש לורט ונל ןיא - ונכרבתה
 םייניע ,םיילגר לעב בשחמ אל םגו ,ינצייצ
 ,[בומכ רבדמ ,ביבחו ישונא בלכ אלא ,הפו
 םיקירבמה .ומצעבו ודובכב זר אוה אלה
 הלילעהש הנקסמל ועיגה רבכ םכיניבמ
 ."דיתע-ריע" ...ב תשחרתמ

 הפיא הנשמ אלש ,אוה יללכה ןויערה
 רויצ ךל שי ,"דיתע-ריע"ב אצמנ התא
 םיטרפ ללשב אלמ ,דומחו ינועבצ
 תומוקמל דבלמ ,ישארה בוחרב :המגודל)
 זרב ,רוזמר - ודמעי סנכיהל ןתינ םהילא
 תליחמ וליפאו הפשא ,הפשא חפ ,יוביכ
 יםתס"ל דוגינבש ,אוה ןויערה .(תרפרפח
 דימת ךיניע תא תכשומש הדוקנ לכ ,רויצ
 ןמס םע ץחלת םא ,(קבדיפ) בושמב ביגת
 ץופקת תרפרפחה :המגודל) .הילע רבכעה
 יוביכה זרב ,חפל קרזית הפשאה ,הליחמהמ
 לכ תא תולגל ןוצרה ,(...'וכו ץירפשי
 ינוטרס השעמל) ולאה םינטקה םיבושמה
 םרוג ,(לוקב םיוולמה םינטנטק היצמינא
 יבג לע הדוקנ לכ רוקחל תוסנל ףתתשמל
 ?הא) קחשמה תרטממ קלחש םג המ .ךסמה
 .קחשמ הז "דיתע-ריעב זר" ?יתחכש ,המ
 םיחצנמו .ףוסו עצמא הלחתה םע
 םתאש חינמ ינא ,בוט .ףוסל םיעיגמשכ
 (...קחשמ לעופ ךיא םיעדוי

 ,"םיתימע" אוצמל איה תורטמה תחא
 םידומחו םינואג ללח ירוצי םה אלה
 ונל םילגמו ,םירויצה ךותב םיאבחתמה
 םילגמ ונאשכ יללכ עדיו המכוח ינינפ
 2 .םתוא

 ?הבוט הדמול וזכ איה המל
 .יתנייצש יפכ קחשמ איה ,לכ םדוק זא

 הדמול לכ לע סולפ הל תנתונש הדבוע
 ארקנה םלועב אצמנ התא השעמל .תרחא
 התאש המ לכ לע ץחולו ,"דיתע-ריע"
 השוחת ןיא .ךמצע תא עשעשל ידכב ,האור
 הז עגרב יכ זכרתהל וישכע !טקש" לש
 ."והשמ םידמול

 לע עוציבה ,דומילה תקינכטל רבעמ
 תא .דחוימב חלצומו יעוצקמ ,וינווג לכ
 - םיוולמ הדמול/קחשמה

 העבשמ תוחפ אל

 םיירוקמ םיריש
 אל ידי לע םיעצובמה
 ןעמל .סבור ינדמ רחא
 לע רישה תמאה
 ,ןועמש לש תלוכמה
 ןיידע ןמזה תנוכמו
 ןוכנ ישארב םידהדהמ
 .ולא תורוש תביתכל

 םיידולמה םירישה
 החונינ הריווא םירשמ
 הנכותל תמרות דואמש
 םייכוניחה םירסמלו

 תוכיא לע הרימש) הבש

 .('וכו םיכרדב תוריהז ,הביבסה
 תונפל הסנמ אלו הדומח הקיפרגה

 אקווד אלא ימוליצ/יטסילאיר ןוויכל
 .רישעו ינועבצ םידלי רויצ ןונגסל

 וישכע ,רצומה לע םכל יתרפיס
 אל םתא םא :ילש תיטרפ המלידל ובישקת
 ,ללכב בוט אל הז זא הבתכה תא ובהאת
 ,ובהאת ןכ םאו ...המל ריבסהל ךירצ אלו
 תינודזה העומשה תא ששאי הז זא
 ,זיו תכרעמ תונורדסמב תצצורתמה
 לע בותכל עדוי ןייטשרבליז דיודש
 תיחנהל זיוו ר"דל םורגיש רבד .תודמול
 ...עיגתש הדמול לכ ילע

 ינא הרקמ לכב ?םירמוא םתא המ
 ?אה דיספמ

 ...םישק םייחה ,בוט ונ



 םא תעדל הצור הפיחמ דורמנ לייא

 ]6088 - םילמס תריציל הנכות תמייק
 הב שי םאהו המש המ ,ץ/ום60וא5 תנכותל
 ?םינכומ םילמס תיירפס

 ראשל ריבסנ אוב תישאר .לייא םולש
 תנקתומה הנכות לכ .ןויערה תא םיארוקה
 ןטק רויצ - למס הניקתמ \/ומשס ךותל
 הלופכ-הציחל ידי לע .הנכותה תא למסמה
 הנכותה ,למסה יבג לע רבכעה תועצמאב

 תונשל הצור התא םא הרוק המ .תלעפומ

 ,ךיניעב ןח אצומ וניאש ןוויכ למסה תא
 הצור התאו ךלשמ הנכות תבתכ םא וא
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 ?שדח למס איצמהל

 תריציל תובר תוריש תוינכות תומיי
 תארקנ ןהמ תחא - \/וח80ש8-ל םילמס

 םירפסה תאצוה לש \/נמ6סואפ 1ססת 01

 איצוהל דחא םוי הטילחה רשא ג
 ריחמ .קד ןורפסב תוזורא תונכות תרדס
 התוא גישהל ןתינו ח"ש 82 וניה הנכותה
 שקב ,תוארל שגית םא .גאב תויונחב
 .הרדסב תופסונ תונכות תוארל רכומהמ

 אוה .תיניצר היעב שי הנבימ בהיל
 םעפ לכבו (1\/\25 ןורכיזה להנמב שמתשמ

 לבקמ אוה ,קחשמ ליעפהל הסנמ אוהש
 יתש ןיב 60מ11₪ שיש ךכ לע העדוה
 בשחמה םע לביק אוהש םיקחשמ .תוינכות
 ?םישוע המ - היעב לב אלל םילעופ

 תינכות הניה (0תא1א1386 ,ביבח בהי
 ,008:066א תרבח תרצותמ ןורכיז לוהינ
 ןורכיזה להנמל בוט ףילחת תשמשמ איהו
 הלעפהה תכרעממ קלחכ םייקה 6
 ןורכיז להנמש םיארוקל ריבסנ .5
 םינקתה ילהנמו תוינכות תניעטב לפטמ
 המכ תונפל ידכ ,בשחמה ןורכיזל (ןכזועשזפ)
 640% אוהש - יסיסב ןורכיז רתויש
 תנעוט 0תאוא| .בשחמה לש םינושארה

 המ לכ תא (1א[ לעמ) הובגה ןורכיזל

 יסיסב ןורכיז קיפסמ היהיש ידכ ,ןתינש
 .אאמ יצבוק תצרהל שרדנה יונפ

 הסנמ ,רתוי בוט תאז עצבל ידכ
 ןורכיזב "םירוח" אוצמל (0תא1א1 תינכות
 םתרזעבש ,םינומיס םכותל "לותשלוי"
 הנכותה יקלח ראש תא אצמת תינכותה
 דחוימבו ,םיתעל .הובגה ןורכיזל הנעטנש
 ,יונפ ןורכיזו טיב לכ םילצנמה םיקחשמב
 איה ,קחשמה תינכות תצרה ןמזבש הרוק
 ןמזב וב םינותנ ןורכיזל ןועטל הסנמ
 תבותכל קקזנ 01386 ןורכיזה להנמש
 .תנייצש היעבה העיפומ זא .ןורכיזב וז

 שמתשתש יוצר ,ךכמ ענמיהל ידכ
 הנורחאה - 0%[ לש תינכדע הסרגב
 תינכות תא לעפה ,תינש .7.5 הניה
 תא תקדובה 05א[א לש סעדזא[קא
 ענמיהו ,וב תוצרה תוינכותה תאו ןורכיזה
 םא) 51178 תורשפאה תא עצבלמ
 ןורכיז דוע "תבנוג" וז תורשפא .(שקבתת
 םיקחשמ םע תויעבל םורגל הלולע ךא
 .םימיוסמ

 תנקתומה 05א[א[ ,הנותחת הרושב
 ןורכיז 630% -כ םע דובעל ךל רשפאת ןוכנ
 םא - ריחמ לכב אל ךא ,הווש !יונפ יסיסב
 תא לעפה ,לעופ וניא ןיידע קחשמה
 .0 אא[ אלל בשחמה

 הזיא לאוש הנויצ-סנמ יקציניפלוק ימס
 אוה "למרכ" םאהו שוכרל יאדכ סוריו יטנא
 ?בוט סוריו יטנא

 יטנא שוכרל יוצר דימת .ימס םולש
 ןיינעה .םיבוט יד םויה םלוכו ינכדע סוריו
 :םיבושח םירבד המכמ ענמיהל יוצרש אוה

 םיעיצמ םיסוריו יטנאה תיברמ
 תורשפא .תאז עצבת לא - ןוסיח תורשפא
 :תלעופ איה ךכו הפי ןויער הניה ןוסיחה

 תינכותה לא תרבחמ סוריו יטנאה תינכות

 ,דוק תורוש המכ ןסחל הצור התא התואש
 תינכותהש םעפ לכב קודבל ןדיקפתש
 תניחבמ - םייוניש הב ושענ םא תלעפומ

 לע םידיעמה םייוניש - 'וכו לדוג ,ןמז
 ,ביבח ןויער והז .סוריו תואצמהל בר יוכיס
 תובר תוינכות ןנשיש איה היעבה ךא
 רקיעב - יוניש ינפמ ןמצע תא תוקדובה
 םירצויה תויוכז יבותיכ לע ןגהל ידכ
 השעמלו "הנסוח" תינכותהש ןוויכ .ןהלש
 ...עוקת קסעה ,הנוש הלדוג

 ליעפהלמ ענמיה :תפסונ הבושח הרעה
 לש םדקומ יוליגל ןורכיז תונכוש תוינכות
 תוינכות .תורחאו 15478 ןוגכ םיסוריו
 םיקחשמ ךא ,הבוט הרטמל ודעונ ולא
 תושגנתה תויעבב םילקתנ םיבר םישדח
 .תמדוק הבושת האר - ןורכיזה תובותכב

 ...ןיוצמ למרכ סוריו יטנא ,ךתלאשלו

 לאוש תובוחרמ לארה
 7 6/0086 תא םכינפב איבא ,תובר תולאש

 . , א |

. - | 

 ל יש שש נול א"
 יא / ל 795 .

 / , א. | ." : / :

 הצור ינא :רלודה ןוילימ תלאש
 דבעמ הזיא .שדח בשחמ שוכרל
 המכ דוע ראשייש) תונקל יאדכ
 םג שוכרל יאדכ םאהו ,(םינש
 ?הידמיטלומ ירזיבא

 הלאוו - איה לארהל הבושתה
 יבשחמש קפס ןיא !עדוי אל
 "| םיטלושה םהה 6

 :יי"1 לכל םיריהמו םיבוט םהו םויכ
 ,םיקחשמ - זיוו תרטמ
 ידבעמש ןוויכ .'וכו תודמול
 בורקבש קפס ןיא ,ךרדב 6
 .586-ה דבעמ יריחמ וחנצי
 | תוכחל לוכי דימת התא ,םנמא
 9 ,רתויב שדחה וא בוטה רבדל
 | שוכר ןכל .ףוס הזל ןיא ךא
 8%[ םע 486כ%-66 בשחמ
 תורשפא שיש אדו ,ןורכיז
 ףילחהלו בשחמה תא חיבשהל

 שדח רודל דבעמה תא דיתעב
 המכל בל םישל יאדכ .רתוי
 :אובל דיתעל תובושח תודוקנ
 :] יונב היהי םאה-חולש יוצר .1

 5 ].*  תא ריתסי אל דבעמהש ךכ
 1 וא הבחרהה תובשותמ תחא
 היהי ןתינש ,תורחא םילמב
 ךרואב הבחרה סיטרכ רבחל
 םא-תוחול הברהב .אלמ

 ה"עבה תכזוח ,םילוז

 יתשל ךשמהב אצמנ דבעמהש

 רבחל ךילע םאש ךכ ,הבחרה תובשות
 לכות אל ,ליגרהמ ךורא סיטרכ
 .ולא תובשותב תאז תושעל

 .רורוויא קיפסמ שי ךלש זראמלש אדו .2
 םינוש םיביכרו 66-486% ידבעמ

 ןמזב דואמ בר םוח םיטלופ םיפסונ
 ןטקה ררוואמל רבעמ .הדובעה
 ךרוצ שי דבעמה יבג לע בכרומה
 זראמ לבקל םיכסת לא - םוקמב
 .ףופצ

 תובשות המכ ךל ויהיש גואדל יאדכ 3
 32 תובשות ןה ולא .ק61 גוסמ הבחרה

 םישידח הבחרה יסיטרכל ודעונש טיב

 ויהי םה דיתעב .הלעמו 486 יבשחמב

 .דואמ םילבוקמ

 גואדל יאדכ ,הידמיטלומ ירזיבא יבגל

 :תללוכה הכרעל

 דנואס גוסמ טיב 16 לוק סיטרכ .1
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 וא ביטאירק תרבח לש רטסאלב
 קעס /\ט0וס 5ק6001תו 16/70 00

 התא םא .א/6618 \/1פוסת תרבח לש
 ,הקיסומב תצק עשעתשהל ןנכתמ
 /8/61806 ללוכה לוק סיטרכ שוכר
 לגוסמה ביכר - הקיסומ רזייסיטניס -
 תוכיאב םינוש הניגנ ילכ עימשהל

 .םיצורע 32 דע - תינמז ובו ההובג

 רדס) בר ףסכ הלועה ביכר והזש ןוויכ
 יוצר ,(ה"ש 800-1,000 לש לדוג

 ללוכה סיטרכ תוחפל שוכרתש

 (תבשות) הבחרה תורשפא
 .\/ 614016-ל

 סיטרכ האיצוה 16018 \פנסמ ,בגא

 /98/618016 ללוכה דמחנו שדח לוק
 סיטרכה .םילכ יגוס תוחפ םע ןטקומ
 הלוע \/גצס(6|80-ה ללוכ שדחה
 2,000 דע 1,500 תמועל ,ח"ש 800-כ
 ללוכה .ליגר לוק סיטרכ ח"ש
 .\/הטטט6

 לעב 62-8א0או ןנוכ .2
 תעבורמ וא הלופכ תוריהמ
 .ביצקתל םאתהב ((080)
 םיקחשמ םויה ןיא :בל םיש
 תורחא תוליגר תונכות וא
 תוריהמ ןנוכ תובייחמה
 רבכ ינא 1996 יבגל .תעבורמ
 ןורתיה .בייחתהל לוכי אל
 תעבורמ תוריהמ ןנוכ לש
 ןוגכ הנכותש ךכב אוה
 םיצבק תללוכה ,קחשמ
 הלוכי ,הקיפרג לש םייקנע
 רתוי הריהמ היצמינא גיצהל
 תרבעה פצקל תודהה
 יננוכ לש הובגה םינותנה
 - תעבורמה תוריהמה
 םוקמב היי 8
 ליחתת בורקב .היינט 8%
 יפ תוריהמ יננוכ לע עומשל

 .היינש/900% םיריבעמה 6 [2

 תורטמל ךא ,דמחנ הז [
 עיקשהל םעט ןיא תויתיב ₪ .

 ךכ לכ םידבכנ ףסכ ימוכס [>
 תוריחהמ ןנוכ :םיננוכב
 ,ח"ש 600-כ הלוע הלופכ
 1,000-כ תעבורמ תוריהמ
 שש יפ הלודג תוריהמו ח"ש
 .ח"ש 1,500-כ

 ג אד - 'ם? לג מר
 הריבס תוכיאב םילוקמרל

 םינטק םילוקמר אל .רבגמ םיללוכה
 .18 קוחרה חרזמב םילועה רבגמ אלל
 םע בוט עמשנ ער לוק סיטרכ וליפא
 .םייתוכיא םילוקמר

 .החלצהב

 = 3] כ



 סלדיא דוד :תאמ

 ל ו
 הסיבכ השוע ,\א12 תרבוח תאירקב זכורמ
 עתפלו ,"אמא לש הלוק"ב ש"ד רסומ וא
 התאש ןושארה רבדה .רוחש השענ לכה
 והשימ הז ,ררועתמ התאש רחאל הלגמ
 טיבמש ירותסמ כ"בש שיא ומכ הארנש
 אפור ידגבב שובל ,הלעמלמ ךילע
 .םדב םימתכומ ,םיינדיתע

 דואמ תויהל תולוכי ללחב תוירקת
 רחובו ךילא שגינ ירותסמה שיאה .תויארפ
 ...ל .בבותסמו לודג רופמ ךל סינכהל
 יי

 ,ךמשב רכזיהל הסנמ התא ?וישכע םישוע
 תומדל םורגתש םסק תלמ רתאל לדתשמו

 .ךלש םינותחתלו ךל חינהל תירותסמה

 .הרכהה תא דבאת רבד לש ופוסב
 לש רדוקה וטבמ ,קוניצב ררועתמ התא

 תמש םואתפ .עגרל ךממ שמ אל טובורה
 ליחתמ התא .דיב לודג קרזמ ול שיש בל
 .ךפוגל הרק רזומ והשמ ,ררועתהל

 שולש .תכתמ יקלחל וכפה ךיתומצע
 רכוז אל ןידע התאו .די לכב תועבצא

 הז ?ןאכ השוע התא המ ?התא ימ .םולכ

 ?ךל ורסינ קוידב המ לבא ,ךיבמ תצק
 וי

 רתויש המכ תאצל איה ?וישכע םישוע

 שיש ללגב קר ולו טובורה תא קרפלו ,רהמ
 אתהמ תאצל שי וישכע .זיגרמ לוק ול
 ..,זאו

 קחשמה ,תונומתב תוארל ןתינש יפכ
 יי יי כ 6 6) 6
 םיקחשמה לכמ לידבהלו .תילאוזיו
 הרקמב ,בוט תוחפ אל םיארנ רשא םירחאה
 יבג לע אצמנש רבד לכ תולגל ןתינ ,הז
 תועובק םיכרד המכ קר ךל ןיא .ךסמה

 ףוסב תחא הטלחהו קחשמה תא רובעל
 ,םירבעמב תכלל לוכי התא .קחשמה
 םא .ךיניע תוארכ תונורדסמו םירדח
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 המכב וא בשחמ ךסמב המגודל תלקתנ
 ןאכ רבד לכל .םתיא דובעל הסנ ,םירותפכ

 רו יי רי

 םשל .(םתרזעב קוחר טלשב םיטובור <
 לכ :הפי הארנ עקרה קר אל ,יוניש
 תושובל םינפ תורסח תוגצומ תויומדה

 ,קיטסלפמ םידגבו תוקירבמ ללח תופילחב +
 .(רבד לש יפוי) םירחא םיקחשמב םג גוהנכ

 ל מ כ 60 0
 לכ קיספהל ךירצ אל התא .יקחשמה דצב
 רבד"ל םיארוק עודמ תוהתלו תוקד המכ

 ו
 וליפאו תחתפתמ הלילע ,בוצק ןמז ,חתמ
 ,רוציקב .בלל תועגונ תויגרט תוניצס
 םיקחשמ לש םיטנמלאה לכ ןאכ םיאצמנ
 | .רופיסה ,בושח יכהו .םילודג

 הלחתהב ןיבמ התא ותוא ידיחיה רבדה
 היצח ,תינתא תצלפמל תכפהש אוה
 .ןורכיזה ךל םלענשו רשב היצח ,תכתמ
 אצויו ,םעזמ חתור התא םירבדה עבטמ
 יל

 רחאל .הז לכ תא ךל השעש ימ לע ךידי תא
 שיאהש תיליג ,םינוש םינמוי תארקש
 אוסאפזוימ אוה יחכונה ךבצמל יארחאה
|( 1 
 וב ושעש ידיחיה רוציה אל התאשו
 .םייחב ראשנש ידיחיה התא לבא ,תונויסינ

 ו ] 
 הטילש תכרעמ ךל שי ,ךלש רידאה
 היגרנאה .היגרנאו תואירב לע תינורטקלא
 יקלח אפרל הלוכיו ךלש חוכה תא הפילחמ
 יבחרב אצמתש תוללוסה .ברק רחאל ףוג
 רגאמ תא שדחמ אלמל תולוכי סיסבה
 ךל שי ,םירחא םיקחשמב ומכ .ךלש חוכה
 ,ךרדב ףוסאל לכות םתוא םיטרפ תמישר
 םיצפחה .הלש םילסה םע אתבס רבייס ומכ
 ומכ םיליאומ םירבדמ םינתשמ אצמתש
 אל" םירבד דע ,האופר תוכרע וא םירזייל
 חילצמ התאש הדבועה) לילח ומכ "םירורב
 = תועבצא שולש קר ךל שישכ לילחב ןגנל
 חורמ השורי הבר הדימב איה ,די לכב
 םיפסאנה םיטרפל עדומ התא .(ךבש םדאה
 טרפ לכל ארוק התאשכ) עקרקהמ ךדי לע
 .(ומשב םרומ

 לע רבדנ אוב ,אשונב ונעגנ רבכ םא
 תיללכה תוגהנתההו םירובידה ,לוקה
 .רזומ יד ךלש רובידה ,תמאה ןעמל .ךלש
 רמול יעבט הז םאה ,והשימ ףקות התאשכ
 ינא .דצה ותואב ונינש" - ומכ טפשמ
 ינא - (םוב) - ךב עוגפל הצור אל תמאב

 ו ו ב
 אוב"ל חפנתמ הז םימעפל ,דומח יד עמשנ
 ".(שששוב) - הזל ןתינ

 חוכשל רזוע דימת ,יסיסב ןפואב
 ל ל

 םירחא לש םינמוי תאירק ךותמ קר .םייחב
 םינוש םיקלח ףשוח התא םהיסיכב שופיחו

 דדוב שטושמ אל התא ,לכ םדוק .הלילעב =<

 רוציה .םינכסמה םיטדנומל ץיברמו חטשב
 יתלבכ הארנו ינתבער ,לודג אוה ינשה
 רשא שלופ לש תצלפמ ,הריצעל ןתינ
 .עלסה ךרד וליפא רובעל לגוסמ

 םש ב תיללח ב וכ הההז
 השוטנ תיללח ללחב האצמ "םוירודסבמא"
 לש הרובח האצמנ .םיתחנ םיאצמנ הילע
 וארנ ןושארה בלשבש םירזומ םירוצי
 דחא תקדקודמ הקידב ירחא .םיתמ
 תוקידבל להבוהו םייח ינמיס ןתנ םירוציה
 אוהש ןבומכ .(ינימשה עסונב ומכ קוידב)
 וכרד תא סלפל ליחתהו ,םייחל ררועתה
 הרקנה רבד לכ תליכא ידכ ךות תיללחב
 תדוספרל עיגה ןורחאה תווצה שיא .וכרדב

 מי יה
 יתלב"ל ךופהלו לשלשמ רמוח תצק לוכאל
 לכה תא םשר אוה ,"הליכאל יביטקרטא
 רותפכ לע ץחלו ןמויב תקיודמ הרוצב
 םיטדנומ .תיללח לש תימצעה הדמשהה
 םה .תויללחה יתש תא ואצמו רוזאל ועיגה
 ןפואב .םירוציה לש םאצומ םוקמ תא וליג
 וא בכוכה תא ץצופל םוקמב ,םיהדמ
 ,"זזש רבד לכל הנכס" - טרסב ותוא ףוטעל
 דוע אוצמל ידכב בכוכב רקבל וטילחה םה
 .תוצלפמ

 סיסב םיביצמ םה םיעיגמ םהש עגרב =
 יי
 םה .םירוציה לש תורבקה תיב תא םילגמו
 םייח ינמיס הליגש דחא רוצי ואצמ
 .ודוד ומכ שממ תינחצר תוליעפל ררועתהו
 ר"ד איה השרפה לכב ברועמש ימ
 םלוכ .תוריפחה לע תדקפמה ,תפ א
 תיארחאו םהב הדגב איהש םיבשוח
 החוטב איה ;חטשב תצלפמ תואצמהל
 תוריפחה רתאב התוא לענ הבטסמ רי'דש
 רתוי קוסע הבטסמ ר"ד ;הליחת הנווכב
 תחא התא) ולש םדאה תונוכמ רופישב
 ידכב השרפה לכב ברעתהל ץלאית ;(ןהמ
 לש התרטמ לכש ינפמ ,הנממ חורבל
 לש יניערגה רוכה תא קרפל איה תצלפמה
 בור ,ךלזמ עורל .םלוכ תא ץצופלו סיסבה
 תויצמוח תוצלפמ המכ ,הצמוחב אלמ עולה

 ,תורצה לכל ףסונבו ,םוקמ לכב תוצבור
 הרטמב ללח יתחנ ןומה ןאכ םיאצמנ
 .ךתוא דימשהל

 - הלועמ הקיפרגה ,תוארל ןתינש יפכ
 וליפא ;תוביצי תונומתב קר רבודמ אלו
 המלצמה תויווז .םימישרמ םיצוציפה
 ךא ,תוליעפה תא תוארהל ידכב תונתשמ
 .עירפמ אל תויווזה יוניש יכ רמול בושח

 םיילוקה םיטקפאה םג .תוברקה ךלהמל
 התא רשאכ דחוימב ,רדהנ ןפואב ושענ
 תכתמ יקלח תולוק - םיטובור ץצופמ
 .םינימא שממ םירבעמב םירזפתמה

 תא דואמ ושיגדה קחשמה יגוה
1 

 קחרתמ התאשכ רתויו רתוי םיטקש
 המלצמ רשאכ רתוי םיקזחו ,המלצמהמ

2 

 בלה תמושת .הלועפל תסנכנ תרחא
 שי לכתסתש םוקמ לכמ - הלועמ םיטרפל
 וא ,סיסב תופמ ,ןהב קחשל ןתינש תונוכמ

 ל יל
 ו ו

 למשח תוליפנ שי ,ןכ ומכ .הפלחה
 ידכב ילמשח רצקל תמרג םהב תומוקמב |

 .הריוואל ףיסומ לכה .קוניצהמ חורבל
 רחבמ עיצמ קחשמה ,בושח רבד דועו

 דע וארנש רתויב םימישרמהמ) םיכלהמ
 תולודג תויומד םע ,(הז גוסמ םיקחשמב הכ
 הרוצב לעופ לכהו ,םיבר םיטירפ תולעב
 ומכ םיריהמ םיבשחמ לע) תפטושו הקלח

 | ל
 תשולשמ לקב וליפא .לק אל קחשמה

 ,תודיחבו תוברקב לקמה ,קחשמה יבצמ
 לש הרימשה יבצמ תנומש לכל קקדזת
 יבגל ןולשיכו ןויסינ לש זוחא שי .קחשמה
 ךירצש תומישמ שי ;קחשמב םיקלח המכ
 םוש ןיא) תורחא תומישמ ינפל רומגל
 שיו (הזמ תומתו העטתש דע ךכ לע םיזמר
 אוהש ינפל רוכה יוביכ ומכ - םיבלש

 שאר לעב שלופ דגנ ברק ידכ ךות ץצופתמ
 .בוצק ןמז ךות םייסל םיבייח רשא - ןבא

 ל
 ל יי

 תויקחשמ םע ללכה ןמ תאצוי הריווא
 - ןייצל בושח דוע דחא רבד קר .תנווגמ
 .וב קחשל ידכ קזח בשחמל קוקז התא

- 



 רמייהנפוא יסא :תאמ

 :תובושח תודבוע יתש

 ןוילימ 35-מ הלעמל שי טנרטניאב .1
 .םיבשות

 .םינונח אל טלחהב םבור .2

 ןוילימ 35 םואתפ המ .ינויגה אל עמשנ
 םלוכ ?םיבשחמב עדי שי םלוכל ?םיבשות
 םיטקייורפבו תונכת תופשב םיניינעתמ
 איה הבושתה ?םינושמו םינוש םייעדמ
 לכמ םישנא עינמ המ ךכ םא .אל - שוריפב
 ידימלת .,ידוסי ס"יב .ידימלת) םיאליגה

 ,םירגובמ ,םיריעצ ,םיטנדוטס ,ןוכית
 תונידמ לכמ (םירנויסנפ וא םידבוע םישנא
 בשחמ תועצמאב תשרל רשקתהל ,םלועה
 תועש בור ךשמב ךסמל םידומצ ראשיהלו
 ?םויה

 םויה ןאכ םיחתופ ונאש שדחה רודמב
 המ .וזה הלאשה לע תונעל הסננ
 םי-ו/12 םג:ןיינעל לוכי טנרטניאב
 ראותל וישכע םידמול םניאש ,ונומכש
 תורבח םע םיקסע םילהנמ וא יאמדקא
 םצעבו ?טנרטניאל םירבחתמ ךיא ?ל"וחב
 ?טנרטניא הז המ -

 ?טנרטניא הז המ - הלחתהב ליחתנ
 ,םוי לכב הב םירצונ םישדח םירתא

 תאצל ילבמ םהב רקבל רשפא שממו
 - םינטק שיו םילודג םירתא שי .תיבהמ
 ,םהבש רתויב םילודגה םג השעמל ךא
 ךשמב םתוא רוקחלו טטושל רשפאש ולאכ
 רתוי לש יזיפ םוקמ םיספות אל ,תועש
 םירתאב .םיעובר םירטמיטנס המכמ
 תולבגממ םיישפוח ,םישנא םירקבמ
 ישיבכ לַע רואה תוריהמב םישלוג - העונת
 םיביסה תודרטסוטואו ןופלשה יטוח

 7% - כ

 םקוממ תויהל יושע רתא לכ .םייטפואה
 ומוקימ ךא ,םלועה לש רחא הצקב
 ,עודי וניא ללכ ךרדב יתימאה יפרגואיגה
 .בושח ךכ לכ אל םגו

 איה ,טנרטניא - עדימה תדרטסוטוא
 "הסורפש תבכרומ םישיבכ תכרעמ אופיא

 תועסונ - תוינוכמ םוקמב ,ונבכוכ ינפ לע
 - טלפסא םוקמב ,עדימ תוליבח םישיבכב
 יווק וא ןופלט יווק םייושע םישיבכה
 לכמ תועסונ תוליבחה ,םירחא .תרושקת
 שיבכב זאו רואה תוריהמב םלועב םוקמ
 ..ו בשחמל ,ונלש ןופלטה וק - יטרפ
 .ךסמל

 ךותב םיבשוי ונאש עגרל ןיימדנ ואוב
 לשמל תלפוקמ הכותבש ,וזכ עדימ תליבח
 תרבחמ שקבמה יסוי לש היינפ -
 .הלילאה לש הנומת הנודמ לש םיטילקתה

 ךרד יסוי לש בשחמהמ םיאצוי ונחנא
 ,(יסוי לש ןופלטה וק) תיטרפה היינחה
 תרושקת וק) ידדצ שיבכ לע םילוע םשמו
 רפסמ םירבוחמ וילא - יניצר רתוי טעמ
 .(םהלש ןופלטה יווק ךרד - םיפסונ םירָייד
 תוליבח רפסמ תוארל םיליחתמ רבכ הפ

 תומרוזש תופסונ
 דע ..ונדילש םיביתנב
 - ףלחמל םיעיגמש
 תא םירמ ףונמ
 ,שיבכהמ הליבחה
 ה'רבחל םיארמ ונחנא
 תא ףונמה לעש
 אוהו ונלש תבותכה
 ךרדל ונתוא דירומ
 ךרד ,רתוי דוע הבחר
 ףלחמה) תימואלניב
 בשחמל םצעב ליבקמ
 קפס לש יזכרמה
 טנרטניאה יתוריש
 .(ץראב ונלש

 תוליבח ןומה ןומה
 םיביתנב תורהוד
 לבכה ךותב ונידיל
 שיש ימל) ימי תתה
 ךרד וא (םיהבג דחפ
 םילבוסל) ןייוול
 ףוסב (םי תלחממ
 ריהמה שיבכב העיסנה

 לודג ףונמ בוש - ףסונ ףלחמ לע םילוע -
 הברה לודג ףונמה םעפה) ונתוא םירמ
 ?הז המ ,יה ,ףונמה לע םידנדנתמ - (רתוי
 ,ב"הראב ונחנא - קפס ןיא - !םיקחש ידרוג
 ונלש תבותכה תא םינקירמאל וניארה בוש
 ידכ דע בחר שיבכב ונתוא ודירוה ,פוהו
 ונומכ תוליבח תואמ וב תורבועש ךכ
 .היינשב

 בושש דע עדימה םרזב םיעלבנ ונחנא
 דועו ...ףסונ ףלחמ ,שיבכה הצקב -
 דועו ...שיבכ דועו ...ףלחמ דועו ...שיבכ
 םיכפוה בוש םישיבכה טאל טאל ...ףלחמ
 דע םהב תורבוע תוליבח טעמ ,התוי םירצ
 תרבח לש היינחל םיסנכנ - ףוסבלש
 םמעושמ בשחמ .הנודמ לש םיטילקתה
 לש הנומת הצור" ,חסונב העדוה לבקמ
 בשחמה ,"234.34.32.32 ,יסוי ,הנודמ
 הלאכ םייסומינ אל םירסמל לגרתהש
 קלחמ ,ןויכראהמ הנומת ונינפב איבמ
 ,עדימ תליבחב קלח לכ חלושו התוא
 לש ינשה ויצחל הרזחב ,הכורא ךרד התואל
 הנוכשב ןטק תיב לא - ץראה רודכ
 םדא הרואכל ,יסוי רג םש הטקש תילארשי

 .ןיטולחל ליגר הארנ אוה ץוח יפלכ - טקש
 םג אוה ותוילארשי לע ףסונ םצעב ךא
 ,טנרטניא תארקנש תיקנע-.המצעמב חרזא
 תבכרומה תרושקתה תכרעמל ףתושו
 .םלועב רתויב תקתרמהו

 וילא - בשחמ אוה טנרטניאב ףלחמ לכ
 תא ול הארמ - עדימה תליבח העיגמ
 שיבכ הזיא לע טילחמ אוהו הלש תבותכה
 התוא חולשל תרושקת וק הזיאב וא -
 .הדעיל עיגת ףוסבלש ךכ אבה בשחמל

 יסוי רחבש רחאל תוינש שולשכ
 השעת רבכ הנומתה הנודמ תא תוארל
 ואצמנ רבכ - ןכמ רחאל הקדכ ,הכרד
 וחלשנש עדימה תוליבח לכ ולש בשחמב
 בשחמה :הנומתה יקלת ןכותבו ב"הראמ
 יסוי תעכו ,םיקלחה תא ביכרמ יסוי לש
 יפלא תורשע הרבעש הנומתב תוהבל לוכי
 בשחמה לע עיפוהל ידכ םירטמוליק
 | .ולש ישיאה

 טנרטניאל רבחתהל ידפ
 בשחמ הז ונל.שורדש המ לכ

 תשרה ,הזכ רוביחב ץבוק תשרהמ קיתעהל
 תודעוימה עדימה תוליבח תא טולקת
 זא קרו םלש ץבוקל ןתוא דבעת ,ךילא
 .בר ןמז ךרואש ךילהת ,ךילא ןתוא ריבעת
 שומיש ךות רוציל ןתינ תשרל הזכ רוביח
 .םדומ ול ףיסוהל רשפאש בשחמ לכב

 תשרל רבחתהל ןתינ ,ךכל ףסונב
 בור תועיצמ ותוא םג - רתוי רישי רוביחב
 לוקוטורפב שומיש ךות רוביח והז ,תורבחה
 רוביחב .(102/15) תשרל דחוימב חתופש
 םכיתבל ןופלטה וק ,הזכ לוקוטורפ ךרד
 לש הדרטסוטואב ביתנ דוע תויהל ךופהי
 תא הנפי קפסה בשחמ - טנרטניא
 וק ךרד םכילא תודעוימה תוליבחה
 רבכ אוהו ,םכלש בשחמל רשי ןופלטה
 .לבקתהש עהימה דוביעל גאדי

 רישיה רוביחל םיירקיע תונורתי ינש
 - תשרל (רקיה)

 יי 7 .םדומו (אוהש גוס לכמ)
 |( 4  יקפסמ דחא לצא םימשרנ
 \ ץראב טנרטניא לש םיתורישה
 | ,,הלאכ םיקפס המכ רבכ שָי)
 תידוס המסיס םילבקמ
 םדומה תועצמאב םירבחתמו
 .קפסח לש יזכרמה בשחמל
 ךרדב אצמנ יזכרמה בשחמה
 םירעה שולשמ תחאב ללכ
 הפיח ,ביבא לת) תולודגה
 יזכרמה בשחמה ,(םילשוריו
 ריהמ תרושקת וק ךרד רבוחמ
 רתוי לודג טנרטניא קפסל
 | ,(ב'הרא ללכ ךרדב% ל"וחב
 | עדימה תא ריּבעי הז וק ךרד
 ליבקמב ונלביק/ונצפהשט
 םייונמ לש עדימ. תוליבחל
 ימדל רבעמש ךכ .םירחא
 תורבחתה לכ ,תשרל רוביחה
 ומכ הלעת - תשרב רתא לכל
 ו:א | ת*מ קמ | ה חיש
 | .תינוריע-ןיב

 | תויורבחתה לש םיגוס:ינש
 ידי לע םישמתשמל םיעצומ
 רוביח .טנרטניא לש תוציפמה
 רישי רוביחו (לנימרט) ףוסמ
 | אוה - ףוסמה רוביח ,(10/ז")
 .ליבקמ - רתוי הלוזה היצפואה
 ,רמולכ 885-ל תורבחתהל
 תנכותב שומיש ךות רוביח
 עדימה .הליגר תרושקת
 םלועה תווצקמ עיגמש
 לע דוביע רבוע :תוליבחב
 בשחמה לעו קפסה לש בשחמה
 הזכ רוביחב .שמתשמה לש
 < םיכמסמ קר עיפוהל םילוכי
 רחוב התא םא .(דבלב טסקט)

 < - בהירה
 1 - ו

 ןח מד |[

 שומיש תועצמאב .]
 תכרעמב וא ופהסש5פ-ב

 ,א/6א1058 לש הלעפהה
 תוינכות המכ ליעפהל ולכות
 וק ותוא ךרד טנרטניאל השיג
 וקיתעתש ןמזב - זאו .ליבקמב
 רבדל ולכות ןיסמ ןאי לש ץבוק
 .בייהראמ ןוטנילק יסל'צ םע

 ידי לע עדימה"דוביע .2
 םכל רשפאמ םכלש בשחמה
 םיבלשמה םיכמסמב תופצל
 ןמזב תולוקו תונומת םפכותב
 .תמא

 חילצאש יל הארנ אל
 ,בורקה ןמזב הנודמ םע רשקתל
 יל שיש המ לכ הז הנומתו
 םגש הווקמ קר ינא .עיצהל
 םיבייח וראשית אל םתא
 טנרטניאה תועצמאב רשקתנו

 .תכרעמל ובתכתש וא
 ,ץורל בייח ינא ,רעטצמ

 באוי וקה לע יל הכחמ טושפ
 .זירפ.- רקוט

 63 -שכ
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 ןויצע םעונ :תאמ

 ךכ ,זיווב ילש הנושארה הבתכה וז
 .תימואלה המכסהה תמרב חותפל יתרחבש
 ןיאו סירמיירפל ןנוכתמ אל ינא ,אל ,אל
 ,יטילופ ילכל זיוו תא ךופהל הנווכ םוש יל
 תונותיעה לש המויק םצע תא ןכסיש רבד
 המכל דוגינב .לארשיב תישפוחה
 המכסה ,יתחטבה תא םייקא םיאקיטילופ
 ומיכסי םלוכש חוטב ינא !ףוסה דע תימואל
 ,לודג קחשמ אוה טבמוק לטרומ - יתיא
 ענכושמ ינא .םעפ יא ואציש םיבוטה דחא
 אוה כססא[ 2-ש ודוי םישנאה בורש
 םיקחשמב לקתנש ימו ,ןפוד אצוי טיהל
 45 06-ו סשפתאדזאפ ומכ
 םיקחשמ ולא םגש יתיא םיכסי ,א(קם=
 .םיניוצמ

 עצמאבש הרק אל םאה איה הלאשה
 םייניע םתמצע ,הינוסל 'גייק ןיב ברקה
 וליא הרוק היה המ םכמצע תא םתלאשו
 םתא ןתיא היצמינאה תויומד םוקמב
 רגנצרווש ןיב היה ברקה ,םיעשעתשמ
 ?הנולטסל

 אוה ןוימדה ,םייניע וחקיפ ,ה'רבח
 תיקנע .(ןוימד איה תואיצמהש וא) תואיצמ
 ירוחאמ תדמוע ,/1א01א הקינורטקלאה
 רתויב תויתועמשמה ךרדה תוצירפמ תחא
 שמתשמה 486405 קחשמ :הנשה
 יעטקב םייתימא םינקחשב החלצהב
 דגנ הנולטס םירמואשכ !תויריו תוברק
 ,החיתפה תנומתל קר םינווכתמ אל ספיינס
 הדבועל אלא ,ליגר קחשמ לכב ומכ
 לש ואדיו ימוליצ לע תתשומ קחשמהש
 םג ,ספיינס ילסווו הנולטס רטסבליס
 .תוברקהו תויריה יעטקב

 סרהה שיא קחשמה - םיטרפל וישכעו

 ינפל םינרקאל אציש טרסה לע ססובמ
 רטוש אוה הנולטס :הלילעה .םייתנשכ
 תונסורמ יתלב סרה תויטנ לעב ץערפומ
 אוה ספיינס .(סרהה שיא - ומש ןאכמ)

 אבחתמה ,םירוצעמ רסחו ףרוטמ עשופ
 ןיינבה יבשויב קיזחמו תומוק בר ןיינבב
 - הנולטס רטושה התא .הבורע ינבכ
 ספיינסמ הבורעה ינב תא ליצהל חלשנה
 .ףרוטמה

 ללוכ קחשמה - םייסיסעה םיטרפלו
 ,הלועפ יקחשמ לש םיגוס רחבמ וכותב
 םנשי הלחתהב .דחא ןונגסב קבד וניאו
 אג 06 ןונגסב תוירי יכסמ רפסמ
 רחא ,(ההובג רתוי הברה המרהש ןבומכ)
 "דחא-לע-דחא" ברקל רבעמ שי ךכ
 ןונגסב תוינוכמ יפדרמ ,פ000%1 ןונגסב

 דיכ הנהכו הנהכ דועו ,סש התפאדזאש
 .הבוטה ןוימדה

 יעטקב השענ טרסב םינקחשה בוליש
 ידכ ךות רקיעב לבא ,םיכסמה ןיב רושיקה
 תבשח רבכש רחאל ,המגודל .קחשמה
 ףודרל ךילעו טלמנ ספיינס ,ותוא תספתש
 סופתל תוסנלו ןיינבה יפתרמב וירחא
 הרטמב ךרבעל םירוי וישנאשכ ,ותוא
 ,פססאו ןונגפסב אוה הזה עטקה .גורהל
 םעפ ידמ רשאכ ,ידמימ תלת תוירי קחשמ
 .לסחל השקש שיאה ,ספיינס עיפומ

 םולחה אוה קחשמב יסאלקה עטקה
 08741. א0 847 ינקחש לש לודגה
 ספיינסל הנולטס ןיב "דחא-לע-דחא" -
 עטק - םיקחשה דרוג תוסירה עקר לע
 םוחתב שממ לש ךרד תצירפ הווהמה
 .היזיוולטה יקחשמ

 טלקומ קחשמה לש ןיוצמה לילצה
 ילעבל ןורתי שיש ךכ ,ואירטס יבלודב
 תא ורבחיש הלאל וא ,השדח היזיוולט
 םג ,ןפוא לכב .ואירטס תכרעמל 320-ה
 .ןיוצמ לילצה הליגר היזיוולטב

 ותונוילע תא בטיה םיגדמ "סרהה שיא"
 ןיא .םויכ םיקחשמה קושב 3200-ה לש
 ,בשחמל אלו היזיוולטל אל ,קחשמ םוש
 תוכיאב הלועפ יעטק גיצהל לגוסמה
 .וזכ המרל העיגמה

 . .()(.ה
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 ענרב רואילו רעס-ןב ןרע :תאמ

 ,ולא םיילאטנמיטנס םיעגר לע ונל וחלס
 המ לע שארה תא ונרבשו ונבשי טושפ
 םיליחתמ ןמזה לכ ונחנאש בל ונמשו ,בותכל
 ,ונבשח .ונילע םיבוהאה םירפסה לע רבדל
 המכ לש רואיתו המישר הנה זא ?אל המל
 לכב ץילממ ונתיאמ דחא לכ םהילע םירפס
 אוצמל תוסנל דואמ םכל יאדכשו ,וביל
 םימסרופמ םירפס ונמשר אל ,בגא .םתוא
 רבכ םלוכ יכ (לשמל ,תועבטה רש) הנווכב
 .םתוא םיריכמ

 ונינשש םיהדמ היזטנפ רפסב ליחתנ
 לש "ןוקרדה ףועמ" ,דואמ םיבהוא
 םשב םלוע ראתמ הז רפס .ירפרק'קמ-ןא
 .םייניבה ימי תוברתב ןייפואמה ,ןרפ
 ישנא לש דחוימ רדסמ םייק הז םלועב
 תילאטנמ תלוכי ילעב םישנא ,םינוקרד
 דחא לכ .םינוקרד םע תיטאפלט רשקתהל
 אוה ותוא ןוקרד םע ותוקני ימימ לדג םהמ
 תרטמ .ריווה ארקנש רדסמל ךיישו ,לדגמ
 ןרפ לע רומשל איה םינוקרדה ישנא
 תואמ יתשל תחא תושחרתמה תופקתהמ
 םידדונ בכוכהמ ,ןרפל בורק רבועה בכוכמ
 ינגרוא רמוח לכ םילכעמה ,םירזומ םירוק
 לגוסמ דחא רבד קר .םכרדב הרקנה
 ,ןכ ומכ .םינוקרד שא ,םירוק דימשהל
 תלוכי שי הזה םלועב םינוקרדל
 תאו םתוא הריבעמה תדחוימ היצטרופלט
 רופיסב היעבה .םוקמל םוקממ םבכור
 האבה הפקתהה תברקתמ רשאכ תררועתמ
 ,םירוקה תא ורצעיש םינוקרד קיפסמ ןיאו

 . 3 38כ

 יכ הלגמ ,ריווה שאר תשא ,הסיל לבא
 "...םינמזה ןיב" לא ףועל םילוכי םינוקרדה

 ראב לש ורופיס" תא ללוגמ רקוצ ק'ג
 ,(םשה תא ונחקל םשמ ,ןכ ,ןכ) "יידילוה
 תיטקלגה הירפמיאה לש םיבכוכ רייס
 .םירזומ םירוציב סלכואמה בכוכ הלגמה
 םג ראב ךפוה בכוכה ינפ לא דרוי אוהשכ
 הבשומה יכ הלגמו ,םירוציה דחאל אוה
 תניפס יאצוי םדא ינבב תסלכואמ
 הלש הניפסה בשחמש ,הנשי תובשייתה
 רתוי דיקפתה תא חקל השמ .השמ ארקנ
 ך"נתה תא שרפל טילחהו ,תוניצרב ידמ
 עזגה לש םיהדמה ורופיס - ך"נתה .ומצעב
 זירכמה ,לכה תולפכ רז ךא ,ישונאה
 תולבגמהו ,תושונאה ,בשחמה לע המחלמ
 .השמ ןנכתש סוריווה םהילע ליטהש
 תיגולוכיספ תורפס יבהואל ץלמומ
 .בר חתמ הכותב תברעמש

 ,ןיילניה טרבור וניברו ונרומל רובענ
 םנמא .םיהדמ רפוס ךא ,לשוכ איבנ היהש
 "רפס ...ה"-ל בשחנ "הירכונ ץראב רג"
 ונחנא לבא ,(הלועמ רפס תמאב) ולש
 ."הנבלה איה הצירע" תא רתוי ונבהא
 חריה לע ןישנועה תבשומ לש הרופיס

 בשחמה יכ הליג הלש בשחמה יארחאש

 דחי .ולשמ הנובת חתיפ הנול תא להנמה

 ,הריעצ תינכפהמו ןקדזמ רוספורפ ,ותיא
 ךות תיראנולה הכפהמה תא םיללוחמ
 קיימ לש תומיהדמה ויתלוכיב שומיש
 הקזח תיתרבח הרימא רפסב .(בשחמה)
 והז לבא ,ינוידבה עדמה לע שגד תוחפו
 ",ובטימב ןיילניה

 ו'ג לש ורפס אוה "חצנל המחלמ"
 לש בצמב תושונאה תא ראתמה ,ןמדלוה
 לעמ עסמ וב םוקיב ,רז עזג םע המחלמ
 םלועב םינש ריבעמ רואה תוריהמ
 ליחתה רשא לייח לש ורופיס והז .ינוציחה
 התוא םייסו ,המחלמה תליחתב ותוריש תא
 הפקתה ןיבשכ ,םינש ףלאמ רתוי רחאל
 ,ישונא םלועב ומצע אצומ אוה הפקתהל
 האמהמ םדאל רכומ יתלבו ןיטולחל רז ךא
 םיכישממ וירבחו אוה .(ןשי רפס) 20-ה
 ותארקל ידיחיה רבדה והזו תויה המחלמב
 .עצבל םיעדוי םה ותואו ונמוא

 .והשמ ינואכד ינוידב עדמל רובענ

 דרפלא לש "םיבכוכל תודעומ יינפ"
 םדא ,"לייופ ילוג לש ורופיס" .רטסב
 הניפס ידי לע ללחב שטנינש ,טושפ

 עסמל ודבל אצויה ,וליצהל הלוכי התייהש
 םינש תואמ המכ שחרתמ רופיסה .המקנ
 תלוכי) הטינגה הב הפוקתב םויהמ
 תולוכימ קלח איה ,(תימצע היצטרופלט
 אלל םלוע .הציר וא הכילה ומכ ,םדאה
 ומצע אוהש תולוכיל ןברוק לפנש תומוח
 .חתיפ

 בכוכייל עיגנ ינואכדה וקב ךישמנ םא
 ראתמה רזומ רפס ."ריפסקייש לש תכלה
 בכוכ אוצמל הניפסב אפקומ סטש םדא
 אצומ הנש ףלא רחאלו ,בושייל יואר תכל
 ,רובינרק םשב רוצי אצמנ וילע רזומ בכוכ
 ןוויכב קר לעופה םיבכוכ רעש ךרד עיגהש
 םירוציב סלכואמ ,רבתסמ ,בכוכה .דחא
 .םיארנ םהש המ דימת םניא רשא ,םיפסונ
 הרטמה תא תכלה בכוכ הלגמ טא טא
 בטיה טרומ ךכ ידכ ךותו ,רצונ אוה המשל
 .ארוקה לש ויבצע תא

 ,תיפארג הלבונ תמאה ןעמל ,רפס דוע
 ."לפאה ריבאה לש ובוש :ןמטאב" אוה
 ,ןמטאב לש ובוש תא ראתמה סקימוק-רפס
 םוחלל רזוח ,השירפ תונש 10 רחאלש
 רופיס והז .אל הז ?ישפט עמשנ .עשפב

 לוכא םלוע לע ,רוחשו ילדוכיספ ,לפא
 .הווקת אללו רדס אלל ,ןויגיה אלל ,עשפ
 קדה וקה לע ךלהמכ ראותמ ומצע ןמטאב
 ,תקולחמב יונש םרוגכו תויפשה לש
 המיהדמ תפומ תריצי .תיתרבחו תיטילופ
 .םירוביג רפוסו לפא דיתע תבברעמה

 לש "ףרוחה םותכ" ,היזטנפל רוזחנ
 לש ורופיס תא ללוגמ ,גרברבליס טרבור
 םינש יפלא רבכ המדאה יקמעמב יחש עזג
 תא הסרה םיעזג ןיב המויא המחלמש ןוויכ
 ץוצל םיליחתמ דחא םוי .לעממש םלועה
 ינפל רוזחל ךירצ יכ םינמסמש ,תותוא
 דחא עזגו דחא טבש ,דחא דלי .המדאה
 תיתימאה תימצעה תוהזה שופיחל עסמב
 העידיבש דספהה ופוסבש עסמ ,םהלש
 .חוורהמ לודג

 תרדסמ ט'צרפ ירט לש ורפס ,"טרומ"
 לע חסופ וניא ,עודיכ ,תוומ .קסידה םלוע
 .הדובע ול עיצה אוה טרומל עיגהשכ ,שיא
 רבד וניא תמ תויהלש ול חטבוהש רחאל
 דמל הרהמב ךא ,םיכסה טרומ - חרכהבש
 תובשייתמ ןניא תויטנמורה תופיאשהש
 לש ודמלתמכ ולש תוירחאה םע בטיה
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 תרוסמה בטימב ףרוטמ רומוה רפס .תוומ
 שממ אלש םלוע לע רפסמה ,ט'צרפ לש
 הסנמ שממ אלש תואיצמו ,תויהל ךירצ
 .םייקתהל

 .ל טרבור לש "תיריפשה ףועמ" םויסלו
 עסמה לע 'השק' ינוידב עדמ רפס ,דרוורופ
 שמשה תכרעמל ץוחמ לא ןושארה ישונאה
 ,רוא שרפמ תועצמאב תענומה הניפס לע
 תילגתה תא ףשוחה דחא ןוויכב עסמ
 .םירז םייתנובת םייח ,םלוכמ הלודגה
 ,תיגולונכט תוחתפתה אלל םימ ירוצי
 תכבוסמ הקיטמתמב םמצע תא םיקיסעמש
 םילוכי םניא םדאה ינב יכ דע ךכ לכ
 .הנממ ץמש וליפא טולקל

 ונא ,ולאה םירפסה תא שפחל וסנ
 וסנ רשפא םאו ,ובזכאתת אלש םיחיטבמ

 םתארקש םירפס לע ונל בותכל םתא
 .םכלש תורוקיבה תא םסרפל לדתשנו



 ייפ הל ןגרומ סע תוחיש
 רעס-ןב ןרע :תאמ

 וינ הפק תיבב ונבשי ןגרומו ינא
 רחא ראב .יידילוה ראבל וניכיחו יקרוי
 רתוי ונגאד אל תמאה ןעמלו ולגרהכ
 המצע תא הקיסעה ןגרומ .ידמ
 ןחלושה לעש ם"וכסה עבצ תפלחהב
 ןמזה הזש יתטלחה ינאו ,בושו בוש
 .ונלביקש רזומ בתכמ הינפב גיצהל

 .הל יתערפה ",ןגרומ'
 ריסהל ילבמ התנע איה ".רובע ,תור"

 .ם"וכסהמ הטבמ
 ".ותוא יבהאת אל תא ,בתכמ ונלביק"
 ".הארנו ותוא אירקת"
 ,אוה הפיאמ בתכ אלש ,ןוויס רמוע"

 ":םיאבה םינותנה לעב םסוק אוה יכ ןעוט
 לעב ,47 הגרדב אוה" ,אירקהל יתלחתה
 ,פ"קנ 166 ול שי ,21 המכוחו 22 הנובת
 לכ תא ליטהל לגוסמ אוה ,-17 ש"גרר
 ,םילמב ךרוצ אלל הטמו 5 הגרדמ םישחלה
 עבש תעבט שי רמועל .םירמוח וא תווחמ
 ול רשפאמה ןוילידע ,יגאמ הטמ ,תולאשמ
 םימעפ שמח שלושמ היגרנא זוקינ ליטהל
 םידש הששו +11 םוסק ןויגפ ,םויב
 אוה .ותוא םיתרשמ םיכומנה םירושימהמ
 ".ברק-וד הצור

 איה ",ול דיגת" ,הבג המירה ןגרומ
 תנהוכ ,63 הגרדב הפשכמ ינאש" ,התנע
 הנובתו 27 המכוח תלעב ,24 הגרדב והות
 תדחוימ תושדחתה תלוכיו פ"קנ 421 ,6
 תא תשדחמ ינא - "ינודיש רשב" תארקנה
 יל שי ,דחא בוביסב ילש פ"קנה תומכ לכ
 לכ תא ליטהל תלגוסמ ינא ,-21 ש"גרד
 תיעישתה הגרדה דבלמ) םישחלה
 וא תועונת ,תווחמ אלל תירישעהו
 ףוס ןיא םע ןוילידע יל שי ,(םירמוח
 יגאמה הטמה תולוכי תא ,תולאשמ
 ילש עגמה ,ילש ןרופיצה ךותל יתפשיכ
 ,ינוצה יפ לע היגרנא תוגרד 4 זקנל לוכי
 הז יכ תונויגפב תשמתשמ אל ינא
 ,ולש םידשה תשש דבלמו םישולשלחל
 עמשנ עבשב רחמ .יתוא םיתרשמ ראשה
 יי?בוט

 ונל בותכי אוה ילוא ,עדוי אל ינא"
 .עשעושמ יתינע ".הרזחב

 "?םיבתכמ דוע ונלביק"
 תמרמ ,ץכ תירודמ בתכמ ונלביק ,ןכ"

 תרפסמ איה ,(ןגרומ ,ךדיל הרג) ןג
 ,התוא השכר ,רוביגה תטישמ הבהלתהש

 %- 4)כ

 .היזטנפ יקחשמ המכ ץירהל הליחתהו
 ,465 א140168 לע הארק איה ,לבא
 רוביגה תטישב םיעצבמ ךיא תעדל הצורו
 םימסקו םייתחסונ םימסקל הקולחה תא
 ".םיינטנופס

 ,ןגרומ הבישה ",תלאוש תאש בוט"
 לע קוידב המ ןמז ינפל יבא םע יתרביד"
 םימסקה תא .ךבוסמ אל תמאב הז .הז
 תפסותב תוחוככ םישכור םייתחסונה
 .ןורשכ לוגלגו םילמ ,תווחמ לש תילמינימ
 ומכ קוידב יתחסונ שחל אוה הזכ חוכ לכ
 םישחל ליטהל תלוכיה .םיליגר םישחל
 תרגסמ תשיכר ידי לע תישענ םיינטנופס
 ,(קסט/םת 2001) תוחוכ רגאמ ,חוכה
 חוכ לכ ליטהל תרשפאמה תודוקנ תומכ
 תודוקנ 20 תשיכר) הלש תולעה תרגסמב
 תוחוכה לפ עוציב תרשפאמ ,חוכ רגאמ לש
 תא .(תוליעפ תודוקנ 20 לש המרל דע
 ,תווחמ - תונורסח םע םישכור רגאמה
 תא אטבל תנמ לע ,ןורשכ לוגלגו םילמ
 ךירצ הז .םישחלב רבודמ יכ הדבועה
 תא ליבגהל הצור התא םא ,קיפסהל
 קר לשמל) תומיוסמ תוינבתל תוחוכה
 תומדל שי ןהב תוקינכט וא תולוכסאל
 שממ ולאה תומשב תונורסח םיפיסומ ,(עדי
 יפ לע ,-1 דע -1/4 לש ךרע םידימצמו
 ".רגאמה לע ליטמ הזש הלבגהה

 דוע הצור" ,ילש בג לקב האלה יתטטיח
 .יתלאש "?תולאש

 .הרצקב ןגרומ התנע ".טוש"
 ריכמ ינא בוט רוחב ,זיימ רב ,ייק.וא"

 הצור היהו ,המיא יקחשמ בבוח אוה ,ותוא
 ולא דבלמ שי המיא יקחשמ וליא תעדל
 א םו/ס15 ,ץ אוק :ריכמ אוהש
 י.סהז . סח 6 דנט םט-ו

 המיא יקחשמ ינש דוע שי ,ייק.וא"
 לש 618111 :!קיפסמ 'םילודג'
 םלועו א גצ קגזת 8
 ש האח גאואוםא לש המיא-היזטנפה
 ךיישש ,תגאדגפצ ₪018 קזאצ
 י.ט/ סא 5105 0188 תרבחל

 התוא התתשו הלוק סוכ הנימזה ןגרומ
 למג םישייבמ ויה אלש 'םיקולש ינשב
 ,יתינע ",ןכ" "?תולאש דוע" .יתייווכ
 ...הא .לאינדמ השקב ונל שי .תצק יתרגא"
 עורג רתוי ולש דיה בתכ - ןימאהל השק
 םעפ םסרפנש הצור אוה ןפוא לכב ,ילשמ
 םיסקירוהה ינותנ תא דימתלו תחא
 אוה .ויניעב ןח עצמ עזגה יכ ,גקא0-ל
 היהי ןתינש םייופיסה המ תעדל הצור םג
 ".ץראב 510 א3א צמא תא גישהל

 ,ןגרומ התנע " ,ייק.וא ,ייק.וא"
 זא ,עזגה תולוכי לכ םדוק .םיסקירוה"
 ,םיינדי-וד םה םיסקירוהה לכ ,הככ
 התואב ןימיבו לאמשב שמתשהל םילוכיו
 שי םיסקירוהה לכל .םיסונימ אלל תלוכיה
 4ק1-ל םורגל םילגוסמה םהידיב םירפט
 םהינישו (תחא לכ 2ק1) דחיב פ"קנ
 .הכישנב 2ק1 לש קזנל םורגל תולגוסמ
 םמחתהל םיטונ םיסקירוהה תאז דבלמ
 השענש הטמו 10 לש לוגלגב ברקב
 םהשכ ,םהלש הנושארה העיצפב
 תונבצעב ףוקתל וכישמי םה 'םיממוחמ'
 עצפש ביואה תא (0"דלתל +1 לש סונוב)
 .ותוא ולסחיש דע םתוא

 -1-ו חוכ +1 :אוה תונוכתה יוניש
 רשוכה ,חוכה תונוכת ןכ ומכ .הנובת
 תוכומנ תויהל תולוכי אל םהלש תוזירזהו
 .18 תויהל הלוכי אל המזיראכהו ,9-מ
 :םיסקירוהה לש הבוגה תלבט
 :לקשמהו 1074 ++ 0
 וזל ההז םהלש ליגה תלבט .10ק4 + 5
 . םיסקירוה .תונקדזהה תלבט םגו םדאה לש
 ,תועוצקמ לש .בחר ןווגמ רוחבל םילוכי
 הגרדה םה םיירגוסב םירפסמה
 ןידאלאפ ,(16) רייס ,(א) םחול :תילמיסקמה
 המקנ ,המחלמ ילא לש ןהוכ ,9) ןהוכ ,(14)
 תונורשכ ייוניש .(12) בנג ,(14) םהימודו
 .,ה10% :סויכ :םה םיסקירוהה לש הבינגה

 העונת ,+10% תודוכלמ קוריפ/תאיצמ
 .+10% :םיללצב תורתתסה ,+10% :תישירח

 םיסקירוהש ךכל בל ומיש םויס ינפל
 רבד והז לבא ,םינידאלאפ תויהל םילוכי
 הזעה הברקה איה ךכל הביסה ,דואמ רידנ
 ףסונב .םדאה ינב תוברתל םתוברת ןיב
 תבר תומד תויהל םילוכי םיסיקירוה ךכל
 רייס-ןהוכ ,בנג-םחול ,ןהוכ-םחול ,םיגוס
 םילבגומ םיסיקירוה ןכ ומכ .בנג-רייסו
 תויהל םילוכי אל םה ,םהיתויטנב
 תויהל םילוכי םניאו םירוהט םיילרטינ
 .םיעשורמ
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 רעס-ןב ןרע :תאמ

 ,חנאנו ואסיכב חתמתה ןקזה גמ-ברה
 הפופכ הבישיב הליב םימי השולש ,באכ ובג
 םינורחאה ויטרפ תא םילשמ ,ונחלוש לומ
 תניפבש הדבכה ברחב טיבה אוה .שחלה לש
 = .רמגיי לכה בורקב יכ עדיו רדחה
 (| ומכ והטמ ,וילגר לע םק גמ-ברה
 גמ-ברה ,ודיצל בצייתהו ריוואב קניז
 תא ביצה אוה .תודבכב וילע ןעשנ
 זכרמב ריוצש םרגטנפה ךותב ברחה
 הפוסכ הקבא וילע ךפשו רדחה
 אוה לע-לא תומרומ וידישכו ,וסיכמ
 | בושו בוש ,שחלה תא םזפל לחה
 |(; | הפוסכ הבהל התלע ףוסבל .בושו
 | ןקזה ,בהלה תא התסיכו םרגטנפהמ
 תורבהה תא רמזל לחהו וידי בליש
 | עתפל .ךבוסמה שחלה לש תונורחאה
 םדנ ולוק ,ויניעב הארנ באכ לש טבמ
 .לפנו טטומתה הנורחא באכ תקנאבו
 םרגטנפה תא התצח ודי לפנשכו
 .שמוחמה בכוכה תא הרבשו

 ידומע השולשמ ןטק קלח והז
 יתאצמ .ןמזמ יד יתבתכש הדגא
 םירסלקה דחא ךותב םתוא
 וב ןשיה םלועה תא םיראתמה
 ברח ביבס תבבוס הדגאה .יתקחיש
 | ידי לע םינש תואמ ינפל הרצונש
 ךילהתב תמש ןקדזמ גמ-בר
 לש ושארב ירוקמה ןויערה .התריצי
 ותוא דשמ תוחוכ בואשל ,היה גמ-ברה
 ךכו דשה אלל ברחל םדימצהלו ,ןמזיי

 אלש םיינודש תוחוכ תלעב ברח רוציל
 .ןנכותמכ ךלה אל הז .קוביד תזוחא היהת

 תלעב ןכא קרבה בהל הנוכמש ברחה
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 ,הכותב ןכושש דש אלל םיינודש תוחוכ
 ויפואו דשה לש ותנובתמ קלח לבא
 הצחמל-םייתנובתל וכפהו ורמתשנ
 איה ,קרבה בהל תא תוהזל השק .הכותב
 לבא ,ץופחתש לככ הרוצ תונשל הלוכי
 הדבכ תינדי-וד ברח ראשית דימת
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 ראתנו םיטרפל דרנש ינפל .המישרמו
 קחשמ תוטיש יפל היתוחוכ תאו התוא
 .יללכ ןפואב םהילע רבדנ ,תונוש

 ברחה יכ רוכזל שי הנושארבו שארב
 התוא ראתל ןתינ ,הצחמל-תיתנובת
 םיקזחו םיבוט םיטקניטסניא תלעבכ
 תא האיבחמ איה .תיטמוטוא םילעופה

 דימת תלעופו הינודא לע תטלתשמ ,המצע
 רטפיהל תעדויו ,המחלמו והות ץיפהל ידכ
 רשוכ הל שי .ךכל הקוקז איהשכ הינודאמ
 יבר םיקרב ףיעהל תלוכיו הלועמ המיחל
 תוחומ לע טלתשהל תורשפא ,המצוע
 רוציל תלוכיו (הילעב לש קר אל) םישנא

 הלוכי איה .תונושמו תונוש תוילשא
 המצע תא טרפלטל ,ריוואב ףועל
 בהלל ךופהלו ,םירצק םיקחרמל
 קרבמ היושע איהש הדבועה) המודה
 בצמב איהשכו ,ילמשח קזנל םורגת
 רודכל "ץצופתהל" הלוכי איה הז
 וא הב עוגפל ילבמ םיקרב לש
 .(הנודאב

 תא םימסוקה והיז םינשה ךרואל
 תא הל ונתנו היתוחוכ יפ לע ברחה
 | ו ב 0 א ו םיסנמ םויה דעו ,"קרבה בהל" םשה

 ו ה ינו / 7 4 וי +1 |
 ןיידע ,התוא דוצל םינוש םימסוק [/ "5% 1. / 1 ווד א ::תש 1 | תש

 המרג ברחהש קפס ןיא .החלצה אלל \ ו : / 6 5 | : ו ן
 תויניצר תומחלמ רפסמל
 איה ןהיניב הבושחה ,הירוטסיהב
 םורדה תורעי לש םיפלאה תמחלמ
 המחלמ ,תשוחנה תועבג לש םידמגב
 הניחבמו הנש םישולש הכשמנש
 .המייתסה אל םלועל תיטרואית
 םיכלמ תלפה ,תודירמ המזי ברחה
 תולוכסא בור .בורל תוכפהמו
 ימל הובג סרפ תועיצמ םימסוקה

 ,ברחה תדיכלל רוזעיש עדימ איביש
 םשב העודי איה רואה ינהוכ ברקבו

 ."לכמ לפאה לש ותרשמ"

 .םמצע םינותנל דרנ ואוב ,ייק.וא

 4כ85-ה תוטיש יתשב ןודנ ליגרכ

 .רוביגה תטישבו

 :41%-ב

 .הליגר תינדי-וד ברח :ברחה

 ..דבלב םיטקניטסניא) 12 הנובת :תונוכת

 .+4 לש סונוב :יסיסב סונוב

 םירחא םישנא לע ,לוגלג אלל הנודא לע תטלתשמ :תיחומ תוטלתשה
 שיש 12 לעמ הנובת תדוקנ לכ לע הדוקנ תוחפו ,הטמו 15 לש לוגלגב
 .[ברוקל

 .6ק8 לש רשי קרב :קרב תפקתה

 .דדוב םדאל קר תוארנה םסקה ומכ תוילשא :תוילשא

 .ריוואב ףועל תלגוסמ ברחה :הפועת

 .רטמ 33 דע לש םיקחרמל :היצטרופלש

 .ילמשח קזנ 6ק2 דוע םרגנו +5-ל הלוע סונובה :קרבה בהל

 אל הנודאו ברחה ,(םיקרב רודכ) 6ק10 לש תוצצופתה :תוצצופתה ,קרבה בהל
 .םיעגפנ

 הירוטסיהה לע המצע ברחה לע ןאכ דע
 לבא .םישביה הינותנ לעו הלש תרצוקמה
 תא וראיתש םיפדל דומצ ,תאז לכל ףסונב
 הילע יתבתכש הקתפרה יתאצמ ,ברחה
 הנה זא .ץירהל יל אצי אל םלועמו
 בשוח ינא ,התוא ץירהל וסנ ,הקתפרהה
 .הבוט יד איהש

 ןמזב הקתפרהה תא ליחתהל םכילע

 רוזאב ,יהשלכ הביסמ ,תדדונ הרובחהש

 :תו4()-ב

 :ברחה

 .הליגר תינדי-וד ברח
 :תונוכת
 .פכ-4 ,כא%-17 ,1א1-5 ,ם(012

 :יטיסב סונוב

 יוצר ,ךכל ףסונב .תישאר ךרד לע תועבג
 םושמ תויובייחתה ילוטנ ויהיש
 ןיא ,בגא .המ ןמז ךשמית הקתפרההש
 לש המצועה תומרל רשקב תולבגמ
 םיקזח ויהי אלש וסנ לבא ,םינקתפרהה
 והות תויומד לש תויוטשה ילבו ידמ
 אל - הקתפרה יהוז ,השקבב תועשורמ
 תבייח תויומדה תחא ,בגא .עושעש תינכות
 תולגל תלוכי לעב ןהוכ וא ןידאלאפ תויהל

 ,+2 יש (002--2 5א0אכ ,אסטקתאסכפאד)

 :תיחומ תוטלתשה

 עמשת ךרדב לוקיע דיל .הארמב עור
 םיגוע השולשו םירהוד םיסוס הרובחה
 ירוזאב םיצופנ םיגוע ,הריהדב םלומ ורבעי
 רוצעת אל הרובחה ןכלו ולאה תועבגה
 םירטמ האמכ .הכרדב ךישמת אלא ,םתוא
 הרובחהו ,בוש ךרדה תלקעתמ ךכ רחא
 ינש הדילו תקסורמ םידודנ תלגע תאצומ
 ריעצ רענ ,רבג - םדא תופוג שולשו םיסוס
 ךלהמב וגרהנ השולשה יכ הארנ .השאו
 .תוברח ברק

 םיגועהש ,קדצבו ,קיסת הרובחה
 ופדריש ינפל לבא ,חצרל םיארחא
 ,הלגעב שפחלו תוסנל םהל יאדכ ,םהירחא
 ףלועמ םירשע ןבכ רוחב ואצמי םש
 יופיר ישחל .ברח תעיצפמ םמדמה
 תא ואפריו ותרכה תא ול וריזחי םיינוניב
 אוהו ,ןאליס אוה רענה לש ומש .ויעצפ
 ידכ הנכשה ריעל ועסנ ותחפשמו
 .ףרשנ םדוקה םתיבש רחאל םש עקתשהל
 תיינק תא ןממל ידכ ,ויבאש רפסי רענה
 לע שארמ םולשת לבקל םיכסה ,הלגעה
 עודי םסוקמ הנטק הספוק ריבעהל תנמ
 הילא ריעב רחא םסוקל ,םתדלוה ריעב
 אוהו םיגועה םתוא ופקת ךרדב .ובכר
 .הספוקה תא איבחהל הסינש ןמזב עצפנ

 רובקל ול רוזעל הרובחהמ שקבי ןאליס

 1546 אזאפ 6סאדמס1. 0-םאפ ,04-דשס עגאפפפ 5ועספק ,תצספקמחאפמםאד, סו/אתא 0א1.צ)) = הנודא לע

 1046 אוזאס 6סאדאסז (00-םאפ ,045-דישס טגאספפ 5ושספכ ,תצספעקחאפתאד) - םירחא םישנא לע

 :קרב תפקתה

 806 1 דאאט תאפתטסצ 81.57 00-םאכ ,047-דיצס תגאפפטכ 5אסתאעכ ,צספעתאכתאד)

 :תוילשא
 1046 א[5אד 81. זז 1.פזס0אפ (00-םאכ ,0ת-דצ0 םגאכתסכ 8א0אכ ,אספעתאכעאד)

 :הפועת

 5" ז.זסתד 00-םאס ,0ת-דשס תגאפמפ 5שסאע ,זצסטעמאטטאדז ,פא 03 סא צ)

 :היצטרופלט

 16" דט1 םקעסתד גדזסא 00-םאס ,042-דיצס האגאפפמפע 5אסאפ ,ןאספקמאספאז)

 :קרבה בהל
 186 6051710 דא גא5פתסאאו (00-םאפ ,042-2ב 8א0תכ ,ןצספקתאספאד)

 +3 ססצ (1.נאאתסכ דס דא גאפתעסתא[הדזסא ,047-2ה 8יטאכ ,אספקתאכתאד)

 306 ג (1.זצאםכ דס דאגאפ ,אס אגאסטפ ,0-םאכ ,042-2ה 50 ,ןצספקתאסםאד)

 :תוצצופתה ,קרבה בהל

 1006 םאטתסצ 1.571 (םאק] ספזסא ,אס תגאסטפ ,5012-1אואואפ ,0-םאכ ,045-2ה פצסאע

 זאפפקתאסתאד ,1זזצא םכ דס דת האפתסאאו ,סוצאתא זאזאזנאש

 43 כ



 םיכישממ םהש ינפל ויחאו וירוה תא
 הרובחה .םיגועה תא סופתל םנויסינב
 רפסמ ךרדה דרומב םיגועה ירחא ףודרת
 ריעה ינפל הגילה שילש קחרמבו תועש
 .םיתמ .םתוא אצמת (רטמוליק 4.8 = הגיל)
 ךרדה תמדא לע ובכשי םיגועה תופוג
 םסוקה ,ידמל תוחיופמו ןמדב תוססובתמ
 ,ךרדה דצל .רחא וא הז שחלמ ותמ יכ קיסי
 תינוניב ףרוח תילולש הנשי ,םיגועה דיל
 ינפב תאז ונייצ .(ןופצפ םגא ןיעמ)
 רואית הז וליאכ עמשיהל וסנו םינקחשה
 .ךשמהב רתוי בושח היהי הז ,טושפ ףונ

 אל הספוקה ,סרח הלעי םיגועה לע שופיח
 םסוקה ,ןורחא זמר ראשנ הרובחל .םהילע
 םה .עיגהל הספוקה הכירצ התיה וילא
 תועשב הילא םיעיגמו ריעה לא םינופ
 .תורחואמה םיירהצה

 לבא םכלש תוכרעמה תא ריכמ אל ינא
 ןאליס ,ידמל הלודג תויהל הכירצ ריעה
 אצמת הרובחהו םסוקה תבותכ תא עדוי
 רג ,קאריל ,םסוקה .תולקב םוקמה תא
 .ידמ רתוי טלוב אלש ליגרו ןטק תיבב
 תלדב שיקת הרובחהש ירחא םיעגר רפסמ
 שובלה הדימעה ליגב רבג םהל חתפי
 ומצע תא גיצי ןאליס .תלכת תמילגב
 ןימזי קארילו הרקש המ לכ לע ול רפסיו
 יכ הרובחל רפסי קאריל .המינפ םלוכ תא
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 תא ןיבהל לוכי דחא םסוק דוע קר ודבלמ
 ,תונורה םסוק לורטנא ,הספוקב שיש המ
 .הספוקה תא ףטחש הז אוה יכ ןכתייו
 יכ קאריל םהל רפסי הרובחה תשקבל
 םהל רשפאיו ןכתייש ילכ שי הספוקב
 בהל - יתייעבו םוסק בהל לע טלתשהל
 שי לורטנאל יכ עדוי אוה ,ןכ ומכ .קרבה
 שמח קחרמב לודג םגא ונשי ,רוזאב לדגמ
 יונב וילעש ןטק יא וכותבו ריעהמ תוגיל
 הרובחל ריבסי קאריל .לורטנא לש ולדגמ
 ולש הלוכסאה ןיב םתחנש םכסה יכ
 תלוכסאל (םימה דוסי לש םיטסילטנמלא)
 טוקנל ול רשפאמ אל ,תונורה ימסוק
 םינקחשל םלשל ןכומ אוהו הרישי הלועפ
 .וליבשב הדובעה תא תושעל תנמ לע

 1 "= : % = ו ש 1 4 0 -

 ןיב ,ילוא ,ורשקי דחוימב םימכח םינקחש
 םימ טסילטנמלא אוה קאריל יכ הדבועה
 .ילוא .םיגועה דיל ףרוחה תכירב ןיבל

 בטימב הרובחה תא דייצי לורטנא
 ןכש ,םסק ילכב אל ךא ,ותושרבש דויצה
 שי ךא ,ולשכ םיהוזמ תויהל םילולע ולא
 הלוכיש ,ןמזמ אל גישהש המוסק ברח ול
 הלוכסאה לש תינבת הל ןיאו םהל רוזעל
 הרובחה ימחולמ דחא תא דייצי אוה .ולש
 ריבסנו רוצענ וישכע .ברחב (הצריש ימ)
 :םירבד המכ

 ידכ הספוקה תא בנג ומצע קאריל .א
 דגנכ חלשש םינקתפרהה תא ץרתל
 .לורטנא

 וא הספוקה לע עדוי אל לורטנא .ב
 .(תודגא ,ילוא ,דבלמ) רבד יצחו רבד בהלה

 .םולכ היה אל הספוקב .ג
 איה הרובחל קאריל ןתנ התוא ברחה .ד

 םישחל רפסמ ליטה הילע ,קרבה בהל
 תלוכיו לורטנאל הבר האנש הל וקינעהש
 ,םסוק לש הז דבלמ ,עור יוליגמ קומחל
 שחלהמ ההובג המצועב ןידאלאפ וא ןהוכ
 .(15 הגרד לעמ 4080-ה ךרוצל) ולש

 םחולה לע ,ןבומכ ,הטלתשה ברחה
 לעפי אוה דוע לכ לבא .התוא לביקש
 ול רשפאת איה םיאבה םיללכה תרגסמב
 :ישפוח ןוצר

 ,לורטנא תא ףודרי םחולה .א
 .תיביססבוא

 .הנממ רטפיהל הסני אל םחולה .ב
 וא םסוקל תתל הסני אל םחולה .ג

 .היתוחוכ חונעפל ברחה תא ןהוכל
 לורטנא תא ףודרל הרובחה אצת ךכ

 הגרד ,ליחתמ םחול) ריעצה ןאליס םע דחי
 ..המוד והשמ וא 1

 םחולה ,םימי רפסמ ךרוא יאל עסמה
 המכ קיפסהל הסנמ דימת ברחה לעב
 הרובחל ויהי אל .םוי לכב רתויש
 קארילש םושמ ךרדב תורזומ תויולקתיה
 עירפיש המ לכ לסחלו םתוא גישהל גאוד
 אלוליא לורטנא תא לסחמ היה אוה .םהל
 והשזיא ול שיש בשוח היה םאו םכסהה
 רבודמה םגאל הרובחה העיגמשכ .יוכיס
 בורק .ופוח לע םיגייד רפכ הלגמ איה
 רוכשל תוסנל טילחת הרובחהש יאדוול
 תורחא םיכרד םהל שי םאו ,רפכב הריס
 אל םיגיידה רפכב .השקבב ,יאל עיגהל
 ,םגאל םתוא טישיש והשימ אוצמל השק
 םא .ןוגה ריחמב לכהו ,םהל הכחי וליפאו
 אל םה םא לואשל הסני הרובחהמ והשימ
 והמתי םיגיידה ,והשמ וא םסוקהמ םידחפמ
 םדא אוה לורטנא יכ ול ורפסיו הלאשה לע
 רפכל רוזעל דימת לדתשמש ןוגהו בוט
 יוכיסה תויהל לוכי הז .ןטקה ותדלוה
 !והשמב דושחל הרובחה לש ידיחיה

 רטמ יצח ליכמ ישוקבו ןטק םנמא יאה
 תא דירוי גיידה .לדגמה ביבס ףוח לש
 ולצלצ קר*יךלפל| תלחה דיל הרובחה

 םעט ןיא ".םכל חתפי רבכ והשימו ןומעפב
 ,תרחא ךרד לכב תלדה תא חותפל תוסנל
 שידח חירב הל שיו םוסק ןפואב הלוענ איה
 התוא ףיעי ילוא בוט שא רודכ .ינשה דצהמ
 ידמ ינשער תויהל לוכי הז לבא ,ןודבאל
 ידכ לכש קיפסמ תויהל רומא הרובחלו
 תלדה תא וצצופי םה םא .לורטנאמ שושחל
 םיעגר רפסמ רחאל .המינפ ובנגתי וא
 הוולמ אוהשכ הרובחה תא לורטנא ףיקתי
 ולש רואיתה ,ולשמ םיטקרטסנוק רפסמב
 םא .ךשמהב עיפומ םיטקרטסנוקה לשו
 םלוג ,סומינב ןומעפב לצלצת הרובחה
 י?זכ" לאשיו תלדה תא חתפי ןטק לזרב
 םיטושפ םירבד רפסמ תושעל עדוי םלוגה
 םיאבה םישנא לע לורטנאל עידוהל -
 תונעלו תלדל ץוחמ םישנא רומשל ,לדגמל
 םלוגב רבודמ ."?אצמנ לורטנא" :הלאשל
 .םכחותמ אלו טושפ תלד

 אלו םירודיסל אצי ,בגא ,לורטנא
 שי) ולש הקעזאה לעפות םא אלא ,רוזחי
 םיכסי םלוגה .(היצטרופלט תעבט ול
 רחאל ,הנתמה רדחל הרובחה תא סינכהל
 דחא ףא יכ אדוויו רמשמ םלוגב ץעווייש
 רדח .לורטנא לש רכומ ביוא וניא םהמ
 םלוגו הנושארה המוקב אצמנ הנתמהה
 דבל ויהיש עגרב .םתיא הכחי טושפ רמשמ
 ףיקתי קרבה בהל לעב םחולה ,םלוגה םע
 ותוא סימיו קרבה תפקתהב םלוגה תא
 םה תעכ יכ ריבסי אוה .תכתמ תילולשל
 לורטנא לש ורדחל בנגתהל םילוכי
 םג אוהו ,ינויגה עמשנ הז .בראמ םיקהלו
 עדתש לככ) חטשה לש הקירסל דגנתי אל
 ,(רתוי גורהת ,רתוי

 :לדגמה
 ,הווזמ ,חבטמ הליכמ 'א המוק :'א המוק

 םיתוריש ,םיחרואל ןולס ,הנתמה רדח
 דחא קיר רדחו ןושיע רדח ,תואצחרמו
 הבזעש ,לורטנא לש ותבוהאל רדח רבעב)
 הליכמ וז המוק ,ןכ ומכ .(םייתניב ותוא
 ןכש רבד ושעי אלש ,רמשמ ימלוג העברא
 וסנכיי אל םישנאש גואדל אוה םדיקפת
 תמוקל תוגרדמ ןנשי .(ואצי אלש אל)
 םיטיהר לש םיהדמ רפסמ הליכמה ףתרמ
 תוגרדמה לע .הלעמל תוגרדמו םירובש
 ןתונ אלש רמשמ םלוג רמוש תולועה
 ןוויכמ .תולעל םירכומ אל םישנאל
 רמשמה ימלוג ראש לומ ותוא סימהלש
 וא ץורית אוצמל שי ,דושח תויהל לולע
 ,ותוא רדסת היצטרופלט .ותוא רובעל ךרד
 .ךתוא ריזחי אל אוה ותוא תרבע םא

 םייטרפה וירוגמ תא הליכמ 'ב המוק
 ירפס לש הטושפ היירפס ,לורטנא לש
 בור יכ הארנש ןטק הדובע רדחו האירק
 ןנשי .לדגמה לוהינב םיקסוע ויתוריינ
 ..הרימש ןיא) האבה המוקל תוגרדמ

 לש הדבעמה תא הליכמ 'ג המוק
 לש םימסקה תיירפס תאו ,לורטנא
 לש תוירואיתב הבור תקסועה ,לורטנא

 תיארנ הדבעמה .שידחה תונורה םס\
 תוקד רשעכ רחאל .בראמל בוט םוקמכ
 תעבטה תרזעב) הדבעמב לורטנא עיפוי
 ,והשמ רחא ביבס שפחל ליחתיו (ולש
 קרבה בהל לעב םחולה ץופקי וז הדוקנב
 רפסמ שי לורטנאל .ותוא ףיקתהל הסניו
 תא םוסחל תולוכיש תויטמוטוא תונגה
 ןכמ רחאל ,תאז ושעי ןכאו ,הפקתהה
 ברקל ינשה בוביסב .םינקחשב םחליי
 רמשמה ימלוג תעבראו תלדה ץרפית
 ישילשה בוביסב .ברקל ופרטצי 'א המוקמ
 אוה תעכ יכ טילחה אוה .קאריל עיפוי
 -ברועמ היהש הדבועה תא ריתסהל לוכי
 תא ולסיח תויומדה יכ ןועטלו תישיא
 5% .ןדבל לורטנא

 = .ןארי (ןהוכה וא) ןידאלאפה וז הדוקנב
 אל לורטנאו עורב רהוז קאריל יכ ףוס ףוס
 יניגמ תא קאריל דירוה ברקה טהלב)
 ריכזהל ךדיקפת ם"השכ לבא .(ולש יוליגה
 רדסמה יקוח תא עגרכ רפמ קאריל יכ םהל
 ,ןכתיי קר ,ןכתייו םהל רוזעל תנמ לע ולש
 דיגת לא לבא .עורב רהוז אוהש הביסה וזש
 התא .רהוז אל לורטנאש ךכל רשקב םולכ
 דגנ וייח לע םחלנ אוהש םהל ריכזהל לוכי
 .םישלופ

 :תויורשפא רפסמ שי ןאכמ
 תא חצנל קארילל רוזעת הרובחה .א

 ןולשיבל בשחנ הז בצמ .לורטנא
 םחולה לע טלתשת קרבה בהל .הקתפרהב
 םג אוה .ולש הספוקה תא "אצמי" קארילו
 .ןאליסלו םינקחשל םלשי

 עינכת ,לורטנאל ףרטצת הרובחה .ב
 קאריל תא גורהתו בהלה לעב םחולה תא
 לש בצמ והז .היציאוטניאה סיסב לע
 בהל לעב םחולה לבא הקתפרהב החלצה
 חרביו ברחה ידי לע ןיטולחל ענכוי קרבה
 תומד לגלגמ ותוא קחשמ אלש ימ .התיא
 .השדח

 םתוא רדיס קאריל יכ ןיבת הרובחה .ג
 קאריל לש רופיסה תא לורטנאל רפסתו
 ליטי לורטנא .('וכו קרבה בהל ,םסק ילכ)
 ברחה תא ףיעיו דחוימב קזח האילכ שחל
 תונמדזהה תא לצני קאריל .םחולה דימ
 .ףדעומה ןוחצינה בצמ והז .חרביו

 תא ךישמהל ןתינ תאז לכ רחאל
 תרדס ידי לע איהש ךרד לכב הקתפרהה
 :'א בצמב םתמייס םא) ךשמה תואקתפרה
 :'ב .םוקנל רוזחלו ברחה לע תועטב תולגל
 בהלמ ותוא ליצהל ידכ םחולה רחא ףודרל
 רוגסלו קאריל רחא ףודרל :'ג .קרבה
 בהל תא בלשל ןתינ ,ךכ וא ךכ .(ןובשח
 תצק תושעלו םכלש הכרעמב האלה קרבה

 = 45 כ



 ךסמ ,250 8% 18א1 בשחמ הריכמל ש
 .1.44 ןנוכו חישק ןנוכ 5/4
3, 

 םיפיו םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל ש
 3 הליפאב דדוב ,3 הידנריק :ומכ
 .םילדגהו םיגוסה לכמ 8 יקחשמו
 .04-212090 ,יש ,04-216918 ,ןורש

 ודנטנינ רפוסל םישדח םיקחשמ הריכמל ש
 ךלמ ,ןידאלא :ומכ םיקחשמ .ריחמ יצחב
 .םירחא םיבר דועו א1א2 ,תויראה
 .03-5060442 ,דיוויד

 הנאידניא :םיאבה םיקחשמה הריכמל ש
 לש ומוי ,תחשמ דש ,2 הקניא ,סנו'ג
 ,3) הליפאב דדוב ,1188 ₪116 ,לקיטנטה
 ₪6 ,4 המצועל ןוצרה ,רקוס אפיפ ,(1 2
 ,סט ₪ \אדאמ ,הסיט רוטלומיס
 יא ,6 יראל ,ןמזב םידובא ,1 הידנריק
 הריקח ,לופיל בייח דחא ,2 םיפוקה
 ,סקמו םאס ,ריטיביירפ ,4 תיתרטשמ
 קראפ ,1 טבמוק לטרומ ,2 םוד

 7% 40כ

 ש

 ש

 2000 יטיס םיס ,טקידניסה ,םיעושעשה
 םיקחשמב ףילחהל ןכומ .םירחא םיברו
 ,3 טבמוק לטומ ,תאפ 3 :ומכ םירחא
 .ואזצ6 60אוא אסמא 3-ו 1
 .06-334670 ,יליזרב ןדיע
 .ח"ש 150-ב 2400 ימינפ םדומ הריכמל
3,. 
 ילב 18 170 כ הריכמל
 תונכותב אלמ ,א 5
 ח"ש 220-ב םיסוריו אללו םיקחשמו

 .09-918548 ,ןרוא דורמנ .דבלב

 :ומכ םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 ןוצרה ,8צ 5171 511006 ,3.0 ןוקלפ

 יסרפה ךיסנהו 2 םיפוקה יא ,4 המצועל
 ,דרא רימע .09-698908 ,ןמוורב יתיא .2
4, 
 47 286 ,18א[ םאות בשחמ הריכמל
 ,ינועבצ 604 ךסמ ,1א18 ימינפ ןורכיז
 ביטאירק לש 2 רטסאלב דנואס ,רבכע
 .דחוימ ריחמב םילוקמר גוז ללוכ

 .תבשב אל ,03-6746950 ,ילא ןמפולק
 ,לבקמו חלוש סקפ םדומ הריכמל ש

/ 

 תונכות ללוכ תואיגש ןקתמ ,0

 < הריכנמלר

 1,000 םדומ הריכמל ,ןכ ומכ .םיקחשמו
 תוירחא + הגמ 340 חישק ןנוכ ,ימינפ
 .דחוימב חונ ריחמב תאז לכ .הנשל
 .03-5043616 ,השמ
 ךלמ :ומכ ביירד הגמל תוטלק הריכמל
 - 1 לראו םאג ,ח"ש 245 - תוצלפמה
 ישי .ח"ש 275 - סר'גור קב ,ח"ש 2
 .09-421841 ,09-453424 ,איבל
 ינש :ללוכה ןוסאגמ רפוס הריכמל
 תונטנא יתש ,תוטלק יתש ,םיטלש
 יאנש ,םאתמ ,רוחאמ הטילשל
 ,יש .תוארוה רפסו היזיוולטל
6-. 
 ,שדח סיטרכ ללוכ 6-80[ הריכמל
 .03-6470181 ,ידד .ח"ש 500 לש ריחמב
 ללוכ ביטאירק לש לוק סיטרכ הריכמל
 תירוקמ תוארוה תרבוחו םינוטילקת
 .04-336456 ,ודוד .ח"ש 150 לש ריחמב
 רתויב םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 5400 2 ,3 הידנריק ,41.0א5 3 :ומכ
 .03-5060442 ,דיוויד .םירחא םיברו
 םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 ,השמ .לארשיב קושל ואצי אל ןיידעש
14,. 
 .ל"חמ םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 .08-415980 ,סירזל ףסא

 :;רתויב בינגמ הסיט רוטלומיס הריכמל
 תירוקמ הזיראב "הפוריא יפולא"
 .03-5564666 ,יש .ח"ש 60 ריחמבו
 םישדח בשחמ יקחשמ הפלחה/הריכמל
 ,3 הידנריק ,54א00 2 :ומכ ,רתויב
 .03-593083 ,ינד .םשאו 1561 כ
 סנו'ג הנאידניא :םיקחשמה הריכמל
 לכ ח"ש 100-ב םולו סיטנלטאה לרוגו
 .03-6721739 ,עיבר ןור .דחא
 :םיקחשמה הריכמל
 ו האסמ גד ,סאמ אטפד 1
 םירחא םיברו אלמה 2 טבמוק לטרומ
 .02-333594 ,יעור .םילוז םיריחמב
 60 - ברח יריכש :םיקחשמ ינש הריכמל
 ,ירמוע .ח"ש 40 - הליהתה תמחולו ח"ש
6, 
 םס :םיאבה םיקחשמה הפלחה/הריכמל
 יטיס םיס ,4 תיתרטשמ הריקח ,סקמו
 .בוט בצמב םלוכ .2 ללחה ףולאו 0
 .06-750472 ,לט
 90 - 6 תסרגב םול קחשמה הריכמל
 .03-6721739 .ח"ש
 תסרגב קחשמ הפלחה/הריכמל
 ללוכ לקיטנטה לש ומוי ,סכ-אסא
 15-ב קיטסיו'ג הריכמל .םיאלמ םירוביד
 ,ביני .הלעפה קסיד ללוכ רבכעו ח"ש
 .צ"החא ,4
 םיירוקמ םיקחשמ הפלחה/הריכמל
 הריכמל ןכ ומכ ,ל"וחמו ץראהמ

. 

 .םינשיו םישדח םיקחשמל תונורתפ
 .צ"החא ,09-904560 ,ןהכ לאירא

 םישדח םיקחשמ הפלחה/הריכמל ש
 הפיפ ,1-2 טבמוק לטרומ :ומכ םינשיו
 ,קבשלפ ,סאוש ,00 1-2 ,רקוס
 .םז.ג6% דאסאא-ו 000 1
 .03-5799070 ,םעונ

 םיריחמב םישדח םיקחשמ הריכמל ש
 ,[רוק ,03-5705383 ,ןורוד .םילוז
 .03-5799070 ,םעונ ,3

 ,ימענ .ריחמ יצחב האירק ירפס הריכמל ש
7-.,. 

 65 תסרגב אלמ ךרואב טרס הריכמל שש
 :בשחמל
 אהד סק ךדחפ 1 זצזאט פפהע

 .03-5523940 רחש
 ,םטסיס רטסאמ הגס יקחשמ הריכמל ש

 תסרגב םיקחשמ ,בשחמ יקחשמ
 לכ .יוב םייגל םיקחשמו 62-א0או
 הריכמל ,ןכ ומכ .ריחמ יצחב םיקחשמה

 דנואסל םילוקמרו ו/ \א108₪ 5 קיטסיו'ג
 ,רמות .םיקיחצמ םיריחמב רטסאלב
2, 

 יוב םייגל םישדח םיקחשמ הריכמל ש
 ,ח"ש 60 - דא[
 ,ח"ש 75 - כסאאמצ א
 .חי"ש 60 - כא: ףוצסאכ 07 אסקת
 .03-9697266 ,ירמע

 לטרומ :םיאבה םיקחשמה הריכמל ש
 דדוב ,ססאו 2 ,אלמה 2 טבמוק
 ,תויראה ךלמ ,קראפ הנול ,2 הליפאב
 ןמזב םידובא ,הדמאר ,ןידאלא
 .06-333873 ,רלב ןב .3 םינילבוגו

 טעמכ הלועמ תוכיס תספדמ הריכמל ש
 .האיצמ ריחמב תיתוכיאו הריהמ ,השדח
 .03-5060442 ,דיוויד

 תסרגב קראפ הנול קחשמה הריכמל ש
 לש ריחמב תירוקמ הזיראב 6-8א0א]
 .04-374668 ,לבוי .דבלב ח"ש 0

 תוטלק 7 + ודנטנינ רפוס הריכמל ש
 .03-5222976 ,03-595334 .תונמדזהב

 יצחב ריג םייגל ל"וחמ םיקחשמ הריכמל ש

 ו

 תויראה ךלמ :ומכ םיקחשמ ,ריחמ
 .03-5060442 דיוויד .ןידלאו
 .םיגוסה לכמ םיקחשמ ןומה הריכמל
 .08-435972 ,08-432598 ,רורד
 תסרגב בשחמ יקחשמ הריכמל
 ,ויז בינ .םילזומ םיריחמב 62-א0א]

,4 
 ,םיגוסה לכמ םיקחשמ הריכמל
 תרבוח םיללוכו םיירוקמ םיקחשמה
 .09-541720 ,ןירפלג ןרע .הלעפה

 םינייברע מ

 םישדח םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 ,רקוס הירא .םיגוסה לכמ םינשיו

.- 3 
 םע ףידע ,2 ביירד הגמ תונקל ןיינועמ
 ולבקתי ריחמ תועצה .םיקיטסיו'ג ינש
 .02-433676 .החמשב
 חול תונקל ןיינועמ
 .ח"ש 700-ב 0.001 + 486 6
3,. 
 םע םישדח םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ
 םיקחשמ ,דואמ קזח בשחמ ילעב
 ,ףסא .דועו םיטסווק טרופס יאשונב
0,. 
 0-1.00% תצובק םיקהל ןיינועמ
 .09-450225 ,איג .הננער רוזאב
 דדוב קחשמה תא תונקל ןיינועמ
 ןדיע .תירוקמ הזיראב 1 הליפאב
 .06-334670 ,יליזרב
 לש םיטסווק ףילחהל/תונקל ןיינועמ
 ,םעונ .1-3 המצועל ןוצרהו 1-5 יראל
90.,. 
 ..06%-0₪ תצובק םיקהל ןיינועמ
 .09-587432 ,רמועל
 רוזאמ םידלי םע רשק רוציל ןיינועמ
 .םיטסווק לע םיעגושמש תוירקהו הפיח
 למרכה ןונמא םשב דלי שפחמ ,ןכ ומכ
 אוה ריכמ והשימ םא ,הינגדב רגש
 .04-724176 ,רימא .רשקתהל ןמזומ
 םיאבה םיקחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 לרוגו סנו'ג הנאידניא :םידוק ללוכ
 לש ומוי ,2 םיפוקה יא ,םיטנלטאה
 יללצ - 4 המצועל ןוצרה ,לקיטנטה
 טסווק סילופ ,5-6 טסווק גניק ,הכשחה
 םס ,חקורהו ערה בוטה - סקרפ ידרפ 3
 .09-494187 ,יבא .טיינ לאירבגו סקמו

 וליצה
 המ ,דוה ןיבור קחשמב םיעוקת !וליצה
 לש הריטהמ םיגישמש הביתה לש דוקה
 םיקחשמב רוזענ הרומתב .םיריזנה
 4 המצועל ןוצרה ,2 םיפוקה יא :םיאבה
 ,09-698908 ,יתיא .4 טסווק סילופו

 הרינמרכ 6 םידי'קבת יקחשמ <.

 .09-698934 ,רימע
 סקמו םס קחשמב הרזעל קוקז !וליצה ש

 ,רונג יש .םינינתה ףלוג לש בלשב
6-.,. 

 בלשב קבשאלפ קחשמב עוקת !וליצה ש
 .םירחא םיכסמב רוזעא הרומתב .ןורחאה
 קחשמב הרזעל קוקז ,ןכ ומכ
 .סס-אסאו תסרגב 5005 זז 5
 ןיעה םע ןמשה שיאה תא םיגרוה ךיא
 ורשקתה ,הפוחד הרזע שקבמ ?הלוחכה
 .03-5799070 ,םעונ .העש לכב

 הדלז קחשמב הנש רבכ עוקת !וליצה ש
 ?תעבטו הצונ םיגישמ ךיא ,יוב םייגל
 םס :םיקחשמב הרומתב רוזעל ןכומ
 לרוגו סנו'ג הנאידניא 6 יראל ,סקמו
 ,09-6643684 ,ריפש יגח .סיטנלטאה
 .צ"החא

 תיילוש קחשמב שדוח רבכ עוקת ווליצה ש
 םע הימומה תאצמנ הפיא .םסוקה
 ?ןוקרדה תרואמ לע םילוע ךיא ?הטמה
 ,םחנמ .רשקתהל םינמזומ םינואגה לכ
6,. 

 לש שארה רמושמ םירטפנ ךיא ווליצה ש
 םירבוע ךיאו סקמו םס קחשמב ךומנה
 .ךומנה לש תיבב רזיילה ןרק תא
 קחשמל םידוק ןתא הרומתב
2 ]000%. 09-682516. 

 ,םסוקה תיילוש קחשמב עוקת !וליצה ש
 אצמנש אטאטמה תא םיגישמ דציכ
 םיסנכנ דציכו הפשכמה לש התיבב
 רוזעא הרומתב ?תוומה לדגמל

 ,סקמו םס ,לקיטנטה לש ומוי :םיקחשמב
 םיטסווקו סקראפ ידרפ ,3 הידנריק
 .02-435806 ,קרב .םירחא

 םידיקפ ת יקח ש

 םיקהל ןיינועמ 11 ןב ליחתמ מ"הש ש
 ינב םידליל םילשוריב 8% תצובק
 .02-433676 ,ןדרי .1

 תטישב םיקחשמל הרובח םיקהל ןינועמ ש
 .הילצרה רוזאב 11-12 יאליגל רוביגה
 ,רימא דע-לא .תילגנאב עדי שורד
1, 

 הירבט רוזאמ הסונמ מ"הש שורד ש
 ג48ש תצובקל 14-16 יאליגב הביבסהו
 .06-793062 ,רוא .הסונמ

 ,14 יאליגב םיסונמ םינקחש ינש ש
 תצובק םיקהל וא ףרטצהל םיניינועמ
 ,09-951137 ,ידג .ליגה ותואב גס
 .09-951171 ,יש

 םיניינועמ תויומד םע םינקחש העברא ש
 תויומדל םילשוריב 08 תצובק םיקהל
 ,זוע .10-13 םיאליגב 1-3 תושירדב
 .02-669990 ,תיבהז ,6

 41 עאכ
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 :םימגדה 3-ל תופתושמ תונוכת

 סיאשינ םיבשחמל 16 81ו| לוק סיטרכ 50ט80812506ז:-ל האלמ תומיאת <

 506813466: -ל האלמ תומיאת % ואירטס 16 ₪1ו לוק סיטרכ +

 הידמיטלומ תוריש תונכות ללוכ % ץוטש 8 71גץ-ב הכימת +

 הלק הנקתה + 60 8 :תופתושמ תונוכת

 | ואירטס 16 8וו +
 יו

 20. :ללוכ - רי :ללוכ - .ה :ללוכ ב סגד 5000081506:-ל האלמ תומיאת <

 - | 4006 <% 4/612016 + | גע6ו4016-ל הנכה + |

 ידמימ-תלת לילצ -588 < | ופפ60.80ארקב < | 0007 ה ו
 | חסה 0 ןופורקימ + םירקב סע םימגד השולש םימייק

 | [1 | :סינוש 6-אסא1 יננוכל

 דיינ 60-30[ ןנוכ החאה.* , וו רווה. דרו ו ו 08006 םגד
 | - 7 | חייש 375-. .ריחמ

 | לוק יטיטרב יננוכל םיאתמה אטוט-סס םגד

 ושוק 500 -ו \[!ו5טחוו , גהה

 קס 3-כ םגד | | תפמאוזטאומ םגד חייש 9 ו. | "ש 399- | ריחמ
 סיצורע 32 ואגטשוגפופ ללוכ 5-48 82 המוגד 96312 סגד

 ןופורקימו 0 | | | ח''ש 450 - ריחמ

 חייש 1515 .- ריחמ | חייש 825 .- ריחמ הידמיטלומ תברע

 00 0 קם
 "ומ 0

21 

 :ישומיש וד ןנוכ

 הקיסומל קסיד טקפמוק

 בשחמל 60-80%] וא

 שוטניקמו 26 יבשחמל םיאתמ

 השיג ןמז 180

 סלועב ריהמה הלופכ תוריהמ ןנוכ

 סיבצעמ זד

 סילוקמר 2 + = (00גְִ) תעבורמ תוריהמ 69-80%/ ןנוכ
 הלעפהל הלק הנקתה תנכות 70 40010 \\גוטוגט\ש 16 8:| לוק סיטרנ 9

9% % 9% 4 
 הדמולו קחשמ ירוטילקת 8 ימינפ \\בץט1הסַ|6 *

 חייש 1725 .- ריחמ חייש 1699 -  ריחמ

 ו"

 א ע | ד ו

 31-5754711 .לטל רשקתהל 'ארועא 'טיטרכב חונמזהל .קֶרַב-ינב 13 חרנכ ,למ"עב םטםיםיטלומ גאב קווישו אובי

 .(חולשמ ימד חיש 15 ףיסוהל שי) םימי 10 ךות :הקפסא ןמז .םילש ידי-לע םכתיבל וחלשי.םירצומה

 . ₪ 2 ₪8 א 5 ו מו = ו ור וי = יוון וי ג| | = וש דודק מייעמ םיללוכו חיישב םיריחמה = = דמו


